
AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER 
Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)

Clientnummer:  __________________________________            Datum ontvangen:  __________________________________

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Aanvrager
Naam en voorletters: ___________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats: ___________________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________________________

E-mail adres: ___________________________________________________________________________________

Burger Service Nummer: ___________________________________________________________________________________

Burgerlijke staat: ___________________________________________________________________________________

Betaalrekeningnummer (IBAN): ___________________________________________________________________________________

Partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters:  ___________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  ___________________________________________________________________________________

Burgerservicenummer: ___________________________________________________________________________________

2. VOOR WELKE KOSTEN VRAAGT U TONK AAN
 Kosten hypotheek  € _________________________ per maand of, 
 Woninghuur    € _________________________ per maand 
Gas/elektra/water  € _________________________ per maand
                                                     
3. LEEF-/WOONSITUATIE
Leefsituatie 
Heeft u thuiswonende kinderen?  Ja, aantal _________________________  Nee
Leeftijd van de kinderen:  _____________________________________

 
Woonsituatie 
U bent  Eigenaar  Huurder 

  Anders: ________________________________________________

4. FINANCIËLE SITUATIE
Ik heb inkomen    Ja  Nee
Mijn partner heeft inkomen  Ja  Nee



Soort inkomen Naam instantie / 
werkgever

Aanvrager 
Netto per maand

Partner
Netto per maand

Loondienst €      
 incl.vt.
 excl.vt.

€      
 incl.vt.
 excl.vt.

Freelance inkomen € €

Zelfstandigen * € €

WW € €

ZW € €

AOW € €

WIA/Wajong € €

ANW € €

Pensioen/VUT € €

Studiefinanciering € €

Tozo-uitkering € €

Overige inkomsten € €

*Hebt u inkomsten als zelfstandig ondernemer?
Geef een schatting van de gemiddelde winst (omzet minus kosten) per maand excl. BTW.*
Let op: heeft u een eenmanszaak of VOF, dan mag u 18% in mindering brengen voor de te betalen 
inkomstenbelasting. Is er sprake van een verlies, dan vult u 0 in. U mag verlies niet verrekenen met 
overige inkomsten buiten uw bedrijf of inkomsten van uw partner.

5. VERMOGEN
Hieronder dient u alle beschikbare middelen op te geven van u, uw partner en van uw kinde-
ren, die jonger zijn dan 18 jaar. Beschikbare middelen zijn spaar- en betaalrekeningen, contant 
geld, cryptogeld en waardepapieren.

Overzicht van alle betaal- en spaarrekeningen.

Betaal- / 
spaarrekeningnummer

Ten name van Saldo datum aanvraag

€      

€

€

€

Cryptogeld   € _________________________

Contanten   € _________________________

Ik / wij bezit(ten) waardepapieren   Ja  Nee

Soort waardepapier Waarden in €

€      

€



6. VERKLARING EN ONDERTEKENING

U als aanvrager, en uw eventuele partner verklaren hierbij het volgende:
 Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. 
  Ik ben ervan op de hoogte dat wanneer de door mij ingevulde gegevens onjuist zijn, 
 de ondersteuning teruggevorderd kan worden 
 Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. 
  Het gezinsinkomen is tenminste 15% lager dan vorig jaar, dat is veroorzaakt door de 
 Coronamaatregelen en het gezinsinkomen verbetert de komende maanden waarschijnlijk
 niet.
 Ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens.
  Ik ben er mee bekend dat de gegevens worden gebruikt om het recht op ondersteuning vast 

te stellen; dat deze gegevens worden gecontroleerd; dat de gemeente hiervoor inlichtingen 
vraagt bij instanties en personen die op grond van de wet verplicht zijn deze te verstrekken 
en dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat voor de uitvoering van 
de wet nodig is.

Gegevens meesturen
U moet bij het aanvraagformulier de volgende gegevens van uzelf en uw eventuele partner 
meesturen:
  kopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort) als u niet bij Werk en Inkomen 

bekend bent;
 kopie van de voorzijde van uw bankpas;
 kopie(s) specificatie(s) van alle inkomsten van u en van uw eventuele partner;
 kopie(s) laatste afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen; 
 kopie recent overzicht van uw cryptogeld;
 kopieën waardepapieren zoals aandelen, effecten en obligaties.

Voorkom fraude met een kopie van uw legitimatiebewijs.
Schrijf op de kopie dat het een kopie is voor de gemeente en de datum. 
Of maak met de KopieID app met uw mobiele telefoon of tablet een veilige 
kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Datum:  Handtekening aanvrager:  Handtekening partner:

_________________________________ _________________________________ _________________________________


