
 
 
Aanvraagformulier op grond van de Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Zoeterwoude 
 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een TONK-uitkering. Deze uitkering is een tijdelijke 
financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij om vaste 
woonkosten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. U kunt een aanvraag doen voor een 
TONK-uitkering voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. 
 
In financiële problemen door de coronacrisis 
U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent 
gekomen waardoor u uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere 
redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering. Deze 
uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt. Als u recht heeft op een 
TONK uitkering, is dit voor een deel van uw woonkosten. Het exacte bedrag rekenen wij uit na uw 
aanvraag. 
 
Wat moet u doen? 
1. Vul de vragen in dit formulier naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis 

25% minder inkomsten heeft en dat u daardoor uw vaste woonkosten niet kunt betalen. 
2. Lever kopieën/scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De 

gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 
3. U ondertekent de verklaring op pagina 2 én het aanvraagformulier op pagina 7. Heeft u een 

partner? Dan moeten u en uw partner de verklaring en aanvraag beiden ondertekenen. 
 
Wanneer krijgt u de TONK-uitkering? 
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De 
gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om 
extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten 
waar u aan toe bent. 
 
Worden uw gegevens gecontroleerd? 
Ja, de gemeente kan bij de aanvraag of achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij 
andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de 
regeling. Zo kan de gemeente 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 betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en de uitkering 
terugeisen. 
  



2. Aanvrager 

2.1 Verklaring van aanvrager 

Ik verklaar dat ik (samen met uw eventuele partner) door de coronacrisis 25% minder inkomen heb 
dan vóór de coronacrisis en dat ik (en uw eventuele partner) hierdoor mijn vaste woonkosten niet 
meer kan betalen.  

 
Handtekening aanvrager 

 

 
Handtekening partner 

 

 
 
2.3 Naam aanvrager:____________________________________________ 
 
2.4 Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 
□ Ja, voeg een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart bij. 
□ Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs). 
 
2.5 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: __________________________ 
 
2.6 Geboortedatum aanvrager:_____________________________________  
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan komt u niet in aanmerking 
 
2.7 Telefoonnummer:_____________________________________________ 
 
2.8 E-mailadres:__________________________________________________ 
 
2.9  Adres:_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
2.10 Heeft u een partner?  
□ Ja, (ga naar vraag 2.11)  
□ Nee, (ga naar vraag 2.15) 
 

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. 

 
 
2.11 Naam partner:_______________________________________________ 



2.12 Geboortedatum partner:______________________________________ 
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan komt u niet in aanmerking 
 
2.13 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? 
□ Ja, voeg een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner bij (geen rijbewijs). 
□ Nee, voeg een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner bij (geen 
rijbewijs!). 
 
2.14 Burgerservicenummer (BSN) partner:___________________________ 
 
2.15 Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? 
a) U bent gedetineerd 
b) U heeft onbetaald verlof 
c) U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting 
d) U bent langer dan 4 weken in de periode dat u de TONK-uitkering ontvangt in het buitenland 
e) U beschikt niet over zelfstandige woonruimte 
Vink aan het antwoord: 

 Ja, één of meer van de situaties is op mij van toepassing 
 Ja, één of meer van de situaties is op mijn partner van toepassing 
 Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing 

 

Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing? Dan komt u mogelijk niet in 
aanmerking voor een TONK-uitkering. 

 
3. Aanvraag 
3.1 Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK-uitkering aan? 
U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari tot en met juni 2021. 
Ook met terugwerkende kracht. Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK-uitkering wilt 
aanvragen. 
□ januari 2021  
□ februari 2021 
□ maart 2021 
□ april 2021  
□ mei 2021 
□ juni 2021 
□ juli 2021 
□ augustus 2021 
□ september 2021 
 
3.2 Op welke bankrekening wilt u de TONK-uitkering ontvangen? 
Rekeningnummer (IBAN):____________________________________________  
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in en voeg een kopie van het 
meest actuele bankafschrift bij. Vul geen zakelijk rekeningnummer in. 
 
4. Inkomen en geldmiddelen 
4.1 Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona)? 
Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit 
onderneming, uitkering, inkomen uit verhuur, inkomen uit partner en/of kinderalimentatie en 
overige inkomsten. 
 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn partner 



Januari 2020 € € 

Voeg een bewijs van het inkomen over de maand januari 2020 bij. Voor de berekening van de hoogte 
van het inkomen zie de bijlage. 
 
4.2 Hoeveel is het actuele inkomen van u en uw eventuele partner?  
 Het betreft het netto-gezinsinkomen bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit 
onderneming, uitkering en overige inkomsten. 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn partner  
€ € 

Voeg de actuele bewijzen van het inkomen van de laatste drie maanden bij (bijvoorbeeld 
salarisspecificaties bij arbeid in loondienst en bij zelfstandige ondernemers een berekening van de 
omzet minus de zakelijke lasten per maand minus een forfaitaire aftrek van 18% wegens belastingen, 
zie de bijlage). 
 

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, 
uitkering en overig inkomen. Voor de berekening van inkomsten uit eigen bedrijf of beroep 
verwijzen wij u naar de bijlage. 

 
4.3  Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat 
u uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonkosten, niet meer kunt betalen? 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

 

 

 
4.4  Hoeveel heeft u (samen met uw eventuele partner) aan beschikbare geldmiddelen? (niet voor 
zelfstandig ondernemers)   

Beschikbare geldmiddelen 
 

A: Contant geld €  

  

B: Geld op betaalrekeningen: 
 

Eindsaldo bankrekeningnummer 1 € 

Eindsaldo bankrekeningnummer 2 € 

Eindsaldo bankrekeningnummer 3 € 

Eindsaldo overige betaalrekeningnummers: € 

  

C: Geld op spaarrekeningen: € 

Eindsaldo bankrekeningnummer 1 € 

Einssaldo bankrekeningnummer 2 € 

Eindsaldo bankrekeningnummer 3 € 

Eindsaldo overige spaarrekeningnummers: € 

  

D: Cryptovaluta €  

  

E. Waarde van effecten €  



Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met 

aandelen, obligaties, opties en effecten in depot. 

 

  

F: Overige beschikbare geldmiddelen €  

Totaal beschikbare geldmiddelen (tel op A t/m F) € 

 

Heeft u meer beschikbare geldmiddelen dan € 31.340 voor een alleenstaande/alleenstaande ouder 
of € 62.680 voor gehuwden/samenwonenden? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-
uitkering. Voor zelfstandig ondernemers met of zonder werkende partner geldt geen 
vermogenstoets!  

 
Voeg telkens het meest actuele bewijs van uw beschikbare geldmiddelen bij!  

 
5. Noodzakelijke kosten 
5.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning? 

□ huurhuis, ga naar vraag 5.2 
□ koopwoning, ga naar vraag 5.3 

 
5.2a Wat zijn de kosten voor uw huurwoning per maand?  
Bedrag aan kale huur: 

€___________________________________________________________ 

Voeg hiervan een bewijsstuk bij (bijvoorbeeld bankafschrift)!  

 

5.2b  Ontvangt u huurtoeslag? 

□ nee 
□ ja,  hoogte van de huurtoeslag 

€___________________________________________________________ 

Voeg hiervan een bewijsstuk bij (bijvoorbeeld een bankafschrift)!  

 
5.3 Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand? 
Hypotheekrente: 
€____________________________________________________________ 
Voeg hiervan een bewijsstuk bij! 
 
Let op: hypotheekaflossing wordt niet meegerekend! 
 
5.4 Wat zijn de extra woonkosten per maand? 
 
Elektriciteit en gas: €_______________________________________________________________ 
 
Water: €_________________________________________________________________________ 
 
Bedrag aan servicekosten bij huur of bijdrage VVE bij koopwoning: €________________________ 
 
Overige zakelijke kosten van de woning, te weten:______________________ € _________________ 
 
Voeg bewijsstukken van uw extra woonkosten bij! 



Let op: niet alle extra woonkosten worden vergoed. 
 
 
6. Bijlagen 
6.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt? Vink de bijlagen aan! 

 kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs); 
 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort 

kan worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling); 
 actuele bewijsstukken, waaruit de hoogte van uw inkomen (over januari 2020 en over de 

laatste drie maanden voorafgaand aan uw aanvraag), uw beschikbare geldmiddelen en uw 
noodzakelijke woonkosten, blijkt en waarvoor u een TONK-uitkering vraagt; 

 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft. 
 

6.2 Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen? 
Kunt u de aanvraag niet helemaal doorlopen omdat u de melding krijgt 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? 

 

 

 

 

Toelichting 

 

 

 

 
Verklaring en ondertekening 
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid 
in te vullen en geen gegevens te verzwijgen.  
 

 
Handtekening aanvrager 

 

 
Handtekening partner 

 

 

Datum aanvraag:____________________________________________________ 
 
Plaats van ondertekening: _____________________________________________ 
  



Bijlage berekening inkomen 
Hieronder vindt u een beknopte instructie voor het berekenen van het netto-inkomen van u en uw 
partner.  
 
Netto-inkomsten uit onderneming: 
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle 
omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Of u inkomsten mee moet rekenen 
hangt af van het moment waarop u de werkzaamheden heeft verricht of de producten heeft 
verkocht. Inkomsten die u in november ontvangt voor werkzaamheden in de maand oktober, moet u 
toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand oktober) en niet als inkomen over 
november. Dus:  

• Heeft u het werk in de maand oktober gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor 
krijgt toe aan de maand oktober. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.  

• Heeft u producten verkocht in de maand november? Dan rekent u de betalingen daarvoor 
toe aan de maand november. Ook als de producten in een andere maand worden betaald. 

 
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog 
verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en 
aftrekposten voor ondernemers. 
Let op! Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit 
een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten. 
 

 
 

 

 

 

 



1. Als u gedeeltelijk in loondienst werkt, al dan niet in uw eigen onderneming: Nettoloon: 
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het 
nettoloon gelijk aan het bedrag dat uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks 
uit uw eigen onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen 
hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee. 
 

2. Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten: Netto-uitkering en overige inkomsten:  
Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en 
incidentele giften vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder: 

• uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en mogelijke 
aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV 
gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als dit het geval is dient u dit 
bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen 
dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet. 

• AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag; 

• socialezekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene 
nabestaandenwet (Anw) of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa); 

• inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend 
is; 

• buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van 
zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. 

• overige inkomsten, bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, 
partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften. 

  

Inkomsten berekenen en inlichtingenplicht 
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten nog altijd niet goed kunt berekenen. Maak dan een 
zo goed mogelijke benadering. Als later blijkt dat uw schatting niet juist is, geef dan de werkelijke 
netto-inkomsten door aan de gemeente! Dit noemen wij de inlichtingenplicht. Achteraf kan de 
gemeente uw opgegeven netto-inkomen controleren. 
 

NB: Voor de complete berekening, zoals de gemeente deze ook hanteert bij de controle TOZO, 
verwijzen we u naar: 
https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf. 

https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf

