Aanvraagformulier voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten - (TONKuitkering)
1. Met PDF aanvragen
Via PDF aanvragen: Print uit, vul in en zend met de gevraagde gegevens op naar Gemeente
Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen, t.a.v. team sociale dienstverlening.
2. Aanvrager
2.1 Naam aanvrager:________________________________________________________
2.2 Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
□ Ja, voeg een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart.
□ Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
2.3 Burgerservicenummer (BSN)
aanvrager:
___________________________________________
2.4 Geboortedatum
aanvrager:_______________________________________________________

Bent u jonger dan 18 jaar of heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan komt u niet in
aanmerking voor een TONK-uitkering.

2.5 Telefoonnummer:_________________________________________________
2.6 Emailadres:______________________________________________________
2.7 Adres:___________________________________________________________

2.8 Heeft u een partner?
□ Ja, (ga naar vraag 2.9)
□ Nee, (ga naar vraag 2.13)

2.9 Naam partner:_________________________________________________________
2.10 Geboortedatum
partner:_________________________________________________________

2.11 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit?

□ Ja, voeg een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner.
□ Nee, voeg een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner (geen
rijbewijs).

U bent partners als u:
•

Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;

•

Op hetzelfde adres woont en:
o

Samen een huishouden heeft.

o

Ex-echtgenoten of ex-partners bent.

o

Samen een kind heeft.

o

U het kind van uw partner heeft erkend.

o

Uw partner uw kind heeft erkend.

o

Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

2.12 Burgerservicenummer (BSN)
partner:______________________________________________

2.13 Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
a) U bent gedetineerd
b) U bent langer dan 4 weken in de periode dat u de TONK-uitkering ontvangt in het buitenland.

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor een
TONK-uitkering.

3. Betaling
3.1 Op welke bankrekening wilt u de TONK-uitkering ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in

4. Inkomen en geldmiddelen
4.1 Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020
Het betreft het netto-gezinsinkomen , bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit
onderneming, uitkering en overige inkomsten.

Januari 2020

Mijn inkomen
€

Inkomen van mijn partner
€

4.2 Hoeveel is het netto-inkomen van u uw eventuele partner in januari 2021?
Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit

onderneming, uitkering en overige inkomsten.

Januari 2021

Mijn inkomen
€

Inkomen van mijn partner
€

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst,
uitkering en overig inkomen.
U mag ook het inkomen van de maand februari, maart, april, mei of juni 2021 aangeven,
indien de inkomensterugval niet op basis van januari 2021 aantoonbaar is.
Uw netto inkomen in januari 2021 of van de maanden februari tot en met juni 2021 dient
tenminste 25% minder te bedragen dan het inkomen in januari 2020. Als dit niet het geval is heeft
u geen recht op een Tonk-uitkering.
Als u van mening bent dat u toch in aanmerking komt voor een uitkering Tonk kunt u dit aangeven
bij vraag 6.2.
4.3 Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is
verminderd dat u uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kunt
betalen?
Toelichting

4.4 Heeft u als alleenstaande in totaal meer dan € 6.295,-- of samen met uw
minderjarige kinderen en eventuele partner in totaal meer dan € 12.590,-- aan
beschikbare geldmiddelen ?
beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:
•
contant geld;
•
geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).;
•
cryptovaluta (zoals bitcoins);
•
de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen,
obligaties, opties en effecten in depot.
•
•

□ Ja
□ Nee

Voeg de bankafschriften van al uw rekeningen (ook uw spaarrekeningen) van u, uw
eventuele partner en uw eventuele minderjarige kinderen van de afgelopen 3 maanden
toe.

Heeft u als alleenstaande meer beschikbare geldmiddelen dan € 6.295,-- of samen met uw
kinderen en eventuele partner in totaal meer dan € 12.590,--? Dan komt u niet in
aanmerking voor een TONK-uitkering.

5. Noodzakelijke kosten
5.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning?
□ huurhuis, ga naar vraag 5.2
□ koopwoning, ga naar vraag 5.3
5.2 Wat zijn de kosten voor uw huurwoning per maand?
Bedrag aan kale huur: €
___________________________________________________________
5.22 Ontvangt u huursubsidie. Zo ja hoeveel per maand €
___________________________________________________________
Voeg de beschikking huurtoeslag toe.
5.3 Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand?
Hypotheek(rente): €
________________________________________________________________

5.4 Wat zijn de kosten van gas, water, elektriciteit per maand?
Elektriciteit en gas: €
_______________________________________________________________
Water: €
________________________________________________________________

Uw woonkosten dienen tenminste 30% te bedragen van uw huidige netto inkomen. Als dit niet het
geval is komt u niet in aanmerking voor de TONK-uitkering.
6. Bijlagen
6.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt?
•
kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager (en eventuele partner) (ID-kaart of paspoort,
geen rijbewijs);
•
laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning
gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
•
bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten
(woonkosten) blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt;
•
bankafschriften van al uw rekeningen (ook uw spaarrekeningen) van u, uw eventuele
partner en minderjarige kinderen van de laatste 3 maanden;
•
kopie van de beschikking huurtoeslag;
•
Bewijsstukken van het inkomen van u (en uw eventuele partner) over de aangegeven
maanden;
•
eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.

6.2 Wat als u het aanvraagformulier heeft ingevuld en de opmerking heeft gehad dat u
niet in aanmerking komt?

Heeft u de aanvraag geheel doorlopen en de opmerking gekregen dat u niet in aanmerking komt?
Maar bent u van mening dat u wél in aanmerking moet komen? Wilt u dan aangeven waarom u dit
vindt?: Wij beoordelen dan achteraf of u toch in aanmerking kunt komen voor de Tonk uitkering.
Toelichting:

Ondertekening

Handtekening aanvrager

Handtekening
partner

