Veel gestelde vragen over de TONK
Is TONK alleen bedoeld voor ondernemers of ook voor particulieren?
De TONK is zowel voor particulieren als ondernemers. Als u geen aanspraak kunt maken op andere
regelingen, maar de kosten niet meer kunt betalen is de TONK een optie. Ook als u ondernemer bent
en TOZO ontvangt kunt u in aanmerking komen. De TONK is bedoeld als aanvulling.
Voor welke kosten kan ik de TONK aanvragen?
U kunt de TONK aanvragen voor de volgende kosten:
•
•
•
•

Kosten van huur van de woning;
Kosten van de hypotheekaflossing- en rente voor de woning;
Kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;
Hebt u een eigen woning? Dan krijgt u ook een tegemoetkoming in de kosten van de
eigenaarslasten die met uw woning samenhangen, zoals de gemeentelijke- en
waterschapsbelasting. Dit is een vast bedrag van € 159 per maand.

Geldt er een partnertoets?
Als uw partner deel uitmaakt van het huishouden, dan telt het inkomen van uw partner mee.
De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben
met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor
noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of
onvoldoende soelaas bieden.
Mijn inkomen is pas vanaf 1 maart 2021 gedaald. Kan ik de TONK dan nog aanvragen?
Ja, dat kan. U kunt de TONK dan nog aanvragen voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 juli 2021.
Ik woon in het buitenland en heb in Nederland een bedrijf. Heb ik recht op TONK?
TONK valt net als Tozo onder de bijstand en kan niet toegekend worden als men buiten Nederland
woont.
Ik ben ondernemer. Hoe bepaal ik het netto-inkomen dat ik in de aanvraag moet invullen?
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle
omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke
afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)).
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.
Ik woon boven mijn bedrijfspand. Hoe weet ik wat mijn privé woonkosten zijn?
Als er sprake is van een gecombineerd pand (zakelijk en privé) en er is sprake van een gescheiden
opgang, splitst de accountant de zakelijke- en privé huisvestingslasten in de jaarcijfers van de
ondernemer.
Meestal gebeurt de verdeling naar rato van de oppervlakte c.q. inhoud van het zakelijke deel en privé
deel.

Voorbeeld:
Stel de totale oppervlakte van zakelijk en privé is in totaal 300 vierkante meter, waarvan 100 vierkante
meter in gebruik is voor privé: Dan is de verdeling van de lasten privé zakelijk: 1/3 privé en 2/3
zakelijk.1/3 van de totale woonkosten wordt dan toegerekend aan privé, 2/3 van de totale woonkosten
aan zakelijk.
Ik heb TONK ontvangen. Mijn inkomen verandert tussen januari 2021 en juli 2021. Heeft dit
gevolgen voor mijn TONK?
Nee, dit heeft geen gevolgen. Voor uw recht op TONK kijken we naar uw situatie in januari 2021.
Vraagt u de TONK aan vanaf een latere datum, dan kijken we naar de situatie op die datum. U hoeft
dus niets terug te betalen.
De hoogte van TONK verschilt per gemeente. Waarom is dit?
Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel TONK zij geven. TONK is een vorm van bijzondere bijstand.
Bij bijzondere bijstand kunnen gemeenten allerlei keuzes zelf maken, rekening houdend met de
situatie in de eigen gemeente.

Dit document kan worden aangevuld met andere vragen,
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

