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Gemeente Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk

Postbus 5305
2280 HH Rijswijk 

Aanvraagformulier TONK
Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten

Bent u getroffen door de coronamaatregelen en heeft u daardoor problemen met het betalen van uw vaste lasten?  
Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van woonkosten zoals huur of hypotheek, gas, 
water en elektriciteit en kosten VVE van de woning waarin u woont. Misschien heeft u recht op TONK. Met dit formulier kunt 
u hiervoor een aanvraag doen. Kijk wel eerst goed naar de voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden? 
• U bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld;
• U bent inwoner van de gemeente Rijswijk en 18 jaar of ouder;
• Er is een terugval in gezinsinkomen (dus van u en uw eventuele partner) door de coronamaatregelen van 

ten minste 25% vergeleken met januari 2020;
• Uw woonkosten zijn ten minste 50% van het huidige gezinsinkomen;
• U kunt door de terugval in inkomen uw woonkosten niet betalen;
• Het huidige vermogen van u en uw partner is niet hoger dan € 31.340,-;
• U heeft geen recht op huurtoeslag.

Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?   
Zo ja, de betreffende situatie aanvinken.

□ U bent gedetineerd

□ U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht

□ U verblijft momenteel of de komende drie maanden langer dan 4 weken in het buitenland

Wat is vermogen?
Onder vermogen verstaan we alleen direct beschikbare middelen:

• contant geld;
• geld op betaal- en spaarrekeningen;
• cryptovaluta (zoals bitcoins);
• de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en 

effecten in depot).

Welke periode kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor TONK voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De aanvraag moet 
u uiterlijk op 31 juli 2021 indienen.

Aanvraag
Denkt u recht te hebben op de TONK, vul dan dit formulier in.
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1. Persoonsgegevens
U zelf Uw partner

BSN
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Verklaring
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid in te vullen en geen 
belangrijke gegevens te verzwijgen. Daarbij verklaar ik dat ik door de maatregelen in verband met de coronacrisis mini-
maal 25% minder inkomen heb dan vóór de coronacrisis en dat ik hierdoor mijn woonkosten niet meer kan betalen.

Geef hieronder de uitleg:

Handtekening Handtekening partner

Zet u of uw partner hier geen handtekening? 

Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling worden genomen.

3. Aanvraag
3.1 Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK aan?

U kunt de TONK aanvragen voor de maanden in de periode januari t/m juni 2021. Voor welke maanden wilt u de TONK 
aanvragen? Kruis dit hier aan: 

□ Januari 2021 □ Maart 2021 □ Mei 2021
□ Februari 2021 □ April 2021 □ Juni 2021

3.2 Op welke bankrekening wilt u de TONK ontvangen?

Rekeningnummer (IBAN):____________________________________________ 
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in. 
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4. Inkomen en geldmiddelen
4.1 Hoe hoog was het netto gezinsinkomen in januari 2020 (vóór corona)?   

Het gaat om het netto inkomen uit: 

a. inkomen uit arbeid;
b. inkomen uit de eigen onderneming;
c. inkomen uit een uitkering;
d. inkomen uit verhuur;
e. inkomen uit partneralimentatie.

Bij inkomen uit de zelfstandige onderneming gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, 
minus zakelijke kosten en minus 18% (het forfaitair percentage als bedoeld in artikel 6 lid 2 Tozo).

Januari 2020

Soort inkomen Mijn inkomen Inkomen van mijn partner
€ €

Als het inkomen van januari 2020 tot een onredelijk resultaat leidt, kunt u een gemiddeld inkomen over 2019 opgeven.

Januari 2021

Soort inkomen Mijn inkomen Inkomen van mijn partner
€ €

 Als deze peilmaand niet representatief is om de inkomensterugval aan te tonen, kunt u ook het inkomen van andere maanden gebruiken 
(bijvoorbeeld op moment van aanvraag). Geef aan van welke maand u bewijsstukken aanlevert en licht ook toe waarom de maanden januari 
2020/2021 niet representatief zijn.

Toelichting

4.2 Heeft u (samen met uw eventuele partner) in totaal meer dan € 31.340 aan vermogen/beschikbare 
geldmiddelen? Zie pagina 1 voor uitleg.

□ Ja   □ Nee

Let op! De gemeente kan achteraf extra bewijsstukken opvragen.
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5. Noodzakelijke woonkosten
5.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning?

□ huurhuis, ga naar vraag 5.2

□ koopwoning, ga naar vraag 5.3

5.2 Hoe hoog is uw huur per maand? 

Heeft u recht op huurtoeslag? Dan heeft u geen recht op TONK.

Bedrag aan kale huur: € ………………….

Bedrag aan servicekosten:              € ………………….

5.3 Wat kost uw koopwoning per maand?

Hypotheek:  € ………………….

Bijdrage VVE:                   € ………………….

5.4 Wat zijn de overige kosten per maand?

Elektriciteit en gas: € ………………….

Water:   € ………………….

5.5 Welke overige noodzakelijke woonkosten heeft u? 

Soort kosten Bedrag per maand
€ 
€ 

5.6 Medebewoners

Heeft u medebewoners die bijdragen in de woonlasten? Bijvoorbeeld inwonende kinderen van 18 jaar en ouder, 
onderhuurders of kostgangers?

□ Ja □ Nee

6. Bewijsstukken
De volgende gegevens hebben wij nodig voor de afhandeling van uw aanvraag:

1. Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner;
2. Bewijsstukken van uw inkomen in januari 2020 en januari 2021. Wanneer u uw inkomen over een ander maand

heeft opgegeven, dan hebben we daar de bewijsstukken van nodig;
3. Betaalbewijzen van de woonkosten die u heeft opgegeven. Dit kan met bankafschrift van de maand januari

2021, tenzij het daar niet op staat;
4. Bewijzen van het vermogen van u en uw partner. Dit kan met jaaroverzichten van alle rekeningen of andere

bewijsstukken van 31 december 2020.

Let op

Aan de TONK is een bestedingsverplichting verbonden (artikel 55 van de wet). Dit houdt in dat de bijstand daadwerkelijk 
moet worden aangewend voor het betalen van de vaste woonkosten. Indien verplichtingen, verbonden aan de TONK, 
geschonden worden kan het college de verstrekking terugvorderen.
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Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook 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.

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht geldt voor de TONK onverkort (artikel 17 Participatiewet). Dat betekent dat u elke wijziging die van 
invloed is of kan zijn op het recht op of de hoogte van de TONK moet doorgeven. 

7. Ondertekening 
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik/verklaren wij: 

• Dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld. 
• Dat ik niets heb verzwegen. 
• Dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan hebben dat ik 

geld moet terugbetalen en eventueel een boete kan krijgen. 
• Dat ik weet dat de gemeente op grond van de Participatiewetwet de gegevens controleert op juistheid en volle-

digheid bij instanties zoals het UWV WERKbedrijf, Sociale verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de  
Belastingdienst en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

Datum: Datum:

Handtekening Handtekening partner

Zet u of uw partner hier geen handtekening? 

Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling worden genomen.

Privacy 

Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
Zie ook https://www.rijswijk.nl/privacybeleid

https://www.rijswijk.nl/privacybeleid
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