Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389
IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

Aanvraagformulier TONK
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
De TONK-uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat
hierbij om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit.
Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

U heeft op dit moment veel minder inkomen dan een aantal maanden geleden;

Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;

Uw maandelijks netto-inkomen is niet hoger dan € 1.600,--;

Uw beschikbaar privé vermogen is niet hoger dan € 6.295,-- als u alleenstaande ben en € 12.590,-- als u
gehuwd bent, samenwoont of alleenstaande ouder bent;

U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;

U ontvangt geen woonkostentoeslag van de gemeente.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en
personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u
het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te
weinig ontvangen? Dan betalen wij nog een bedrag na.
Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?
Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.
Wijzigt er iets in uw situatie?
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op uitkering of de hoogte ervan.

1. Persoonsgegevens aanvrager
Achternaam aanvrager

Voorl.

M

V

Straat + huisnummer
Postcode / woonplaats
Geboren op

(datum)

te

(plaats)

Burgerservicenummer
Nationaliteit
Paspoort
Identiteitskaart
Vreemdelingendocument

Nummer legitimatiebewijs
Voeg een kopie van uw
identificatiebewijs toe.
(Geen kopie van uw
rijbewijs.)

Telefoon
E-mailadres
Ik heb een partner

ja, ga verder met onderdeel 2

nee, ga verder met onderdeel 3

Pagina 1 van 5

U wordt gezien als partners als u:

Getrouwd bent of geregistreerde partners bent.
U bent ook partners als u op hetzelfde adres woont en:

Samen een huishouden heeft.

Ex-echtgenoten of ex-partners bent.

Samen een kind heeft.

U het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend.

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

2. Persoonsgegevens partner
Achternaam partner
Geboren op

Voorl.
(datum)

te

M

V
(plaats)

Burgerservicenummer
Paspoort
Identiteitskaart
Vreemdelingendocument
Nummer legitimatiebewijs
Voeg een kopie van uw identificatiebewijs toe. (Geen kopie van uw rijbewijs.)

3. Aanvraag
3.1 Voor welke maand of maanden* vraagt u de TONK-uitkering aan?
Let op! Uw inkomsten in de periode van de uitkering kunnen (achteraf) gecontroleerd worden.
januari 2021
februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juni 2021
* U kunt de uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari t/m juni 2021, ook met terugwerkende kracht.

3.2 Op welke bankrekening wilt u de TONK-uitkering ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN)
(Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in.)
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4. Inkomen en geldmiddelen
4.1 Hoeveel netto-inkomen had u in januari 2020 (voor corona)?
Het betreft het netto-inkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering en
overige inkomsten.

Januari 2020

Mijn inkomen
€

4.2 Hoeveel is het huidige netto-inkomen van u?
Het betreft het netto-inkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering en
overige inkomsten.
Mijn inkomen
Momenteel

€

Voeg de inkomens- of uitkeringsspecificatie toe, van twee maanden voorafgaand aan het moment van de
inkomensterugval en de twee maanden daaropvolgend.
Let op! Het inkomen van uw partner blijft buiten beschouwing.
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?

4.4 Heeft u als alleenstaande in totaal meer dan € 6.295,-- of samen met uw kinderen en/of eventuele
partner in totaal meer dan € 12.590,-- aan beschikbare geldmiddelen*?
Let op! De gemeente kan achteraf bewijsstukken opvragen en controleren.
ja
nee

*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, zoals beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot.

Voeg de laatste bankafschriften toe.
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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: €
Bedrag aan servicekosten: €
5.3 Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand?
Hypotheek: €
Overige kosten (o.a. sta-/liggeld, bijdrage VVE): €
5.4 Wat zijn de kosten van gas, water, elektriciteit en gemeentelijke belastingen per maand?
Elektriciteit en gas: €
Water: €
Gemeentelijke belastingen: €
Voeg de laatste bewijsstukken, zoals een bankafschrift, toe waaruit de hoogte van uw noodzakelijke
kosten blijkt.

6. Formulier opsturen
Stuur het volledige ingevulde en ondertekende formulier inclusief EHZLMVVWXNNHQ via de link op de website in.
Stuur het formulier dus niet per e-mail op.
Let op! Stuur het formulier alléén op als u het volledig heeft ingevuld en indien u alle bewijsstukken compleet heeft.
Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
De volgende bewijsstukken heb ik (als kopie) bijgevoegd:
1.Identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van mijzelf.
2.Identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van mijn partner (indien van toepassing).
3. Inkomens- of uitkeringsspecificatie van twee maanden voorafgaand aan het moment van de inkomensterugval.
4. Inkomens- of uitkeringsspecificatie van het moment van de inkomensterugval en de twee maanden
daaropvolgend.
Let op! U dient dus over vijf maanden uw inkomens- of uitkeringsspecificatie in te dienen,
namelijk: de maand van de inkomensterugval en de twee maanden daaraan voorafgaand en daaropvolgend
Voorbeeld: als u in de maand juni een inkomensterugval hebt gekregen, dient u over de maanden april en mei
(twee maanden voorafgaand aan juni), juni (de maand van de inkomensterugval) en de maanden juli en augustus
(twee maanden volgend op juni) de bewijsstukken aan te leveren.
5. Laatste afschrift van mijn bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden.
6. Laatste afschrift van mijn bankrekening waaruit de hoogte van mijn geldmiddelen blijkt.
7. Laatste bewijsstukken, zoals een bankafschrift, waaruit de hoogte van mijn noodzakelijke kosten blijkt waarvoor
ik de TONK-uitkering aanvraag.
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7. Ondertekening






Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en ik verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid
ingevuld te hebben en geen belangrijke gegevens te hebben verzwegen.
Ik weet dat mijn gegevens worden gecontroleerd. Ik geef toestemming om onderzoek te doen naar de
juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens bij instanties binnen en buiten Nederland.
Ik ben ermee bekend dat de gemeente verplicht is onterecht verstrekte uitkering terug te vorderen. Wanneer
dat komt door onjuiste verstrekking van inlichtingen, wordt een boete opgelegd.
Ik ben ermee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Ik weet dat ik verplicht ben om uit mezelf inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht
op of de hoogte van de uitkering. Als mijn inkomen of andere omstandigheden anders zijn dan ik hier heb
aangegeven, meld ik dat.

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening
Aanvrager

Handtekening
partner (indien van
toepassing)
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