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AANVRAAGFORMULIER TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN   

VERLENGING VANAF 1 JULI 2021  

 

 

 

 

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor uitkering op grond van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, de 

TONK. Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met 

name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheekaflossing- en rente, gas, water en elektriciteit voor uw privéwoning. Voor een 

zakelijke ruimte wordt geen TONK-uitkering verstrekt. Bij een combinatie van bedrijfspand en privéwoning tellen alleen de kosten 

voor uw privéwoning mee.   

 

Wat zijn de voorwaarden? 

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg 

daarvan uw noodzakelijke privé (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen 

gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering. 

 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt met dit formulier een aanvraag doen voor verlenging van de TONK-uitkering die u tot 1 juli 2021 ontving. De verlenging 

betreft de maanden in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021.   

Vraagt u voor het eerst een TONK-uitkering aan? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier. 

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 december 2021. 

 

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?  

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De afdeling Werk, Inkomen en 

Zorg van GR De Bevelanden zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra 

informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.  

 

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 te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig 

ontvangen? Dan betalen wij u 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 

 

Wat moet u doen? 

• U verklaart eerst bij vraag 1 dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke 

kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen. Hebt u een partner, dan moet deze de verklaring bij vraag 1 ook 

ondertekenen. 

• Vervolgens vult u de overige vragen vanaf vraag 2 naar waarheid in en ondertekent u de aanvraag. Hebt u een partner, dan 

moet deze de aanvraag ook ondertekenen. Lees vooraf de toelichting door.  

• U levert kopieën van alle in de aanvraag en toelichting gevraagde bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken 

compleet zijn. Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een digitaal dossier. 

 

1. Verklaring inkomensdaling door corona 

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 coronacrisis ook na 1 juli 2021 veel minder inkomen heb dan 

vóór de coronacrisis en dat ik /wij hierdoor mijn noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kan/kunnen betalen. 

 

Plaats………………………………  Datum …………………… 

 

Plaats………………………………  Datum …………………… 

 

Handtekening aanvrager 

 

Handtekening partner 

 

Datum melding  Datum ontvangst  

Cliëntnummer  Werkprocesnr.  
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2.   Uw gegevens  

    

   Aanvrager   Partner 

Burgerservicenummer    : …………………………………… : …………………………………… 

Voorletters en naam    : …………………………………… : …………………………………… 

Adres   : …………………………………… : …………………………………… 

Woonplaats   : …………………………………… : ……………………………………  

Paspoort /identiteitskaart type en nr. : …………………………………… : …………………………………… 

Geldig tot   : ……………………………………. :……………………….…………… 

Vreemdelingendocument type en nr. : ……………………………………. :……………………………………. 

Geldig tot   : ……………………………………. ………………….…………………. 

Burgerlijke staat   : alleenstaande/ gehuwd/ samenwonend 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………  

E-mail   : ……………………………………………………………  

Voeg een kopie van uw paspoort/ identiteitskaart of vreemdelingendocument bij. 

 

3.  Aanvraag 

 

Voor welke maand of maanden vraagt u de verlenging van de TONK-uitkering aan? 

 

U kunt de verlenging van de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode juli tot en met september 2021, ook met 

terugwerkende kracht. Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK-uitkering wilt aanvragen. 

□  juli 2021 

□  augustus 2021 

□  september 2021 

 

 

4. Betaling 

 

Vult u hier het IBAN-nummer in waarop TONK-uitkering kan worden overgemaakt. 

 

 IBAN-nummer ………………………………… ten name van ………………………………………… 

 

 

5. Verklaring en ondertekening 

 

Met het plaatsen van mijn/onze handtekening onder deze aanvraag verklaar ik /verklaren wij dat het formulier, naar waarheid is 

ingevuld. Ik weet/ wij weten dat het bewust onjuist invullen van het formulier strafbaar is en tot gevolg kan hebben dat de 

gevraagde bijzondere bijstand wordt geweigerd, dan wel wordt teruggevorderd. 

 

 

 

Plaats………………………………  Datum …………………… 

 

Plaats………………………………  Datum …………………… 

 

Handtekening aanvrager 

 

 

 

Handtekening partner 

 

 

 



 

3 
 

Bijlage bij aanvraagformulier TONK 

 

 

Welke bewijsstukken moet ik meesturen? 

 

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, tenzij u een nieuw rekeningnummer heeft. In dat geval moet een kopie van de bankpas 

meesturen met het rekeningnummer waarop wij de TONK-uitkering kunnen overmaken.  

 

 

Hoe moet ik de aanvraag indienen? 

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bewijsstukken per mail opsturen aan 

noodpakket@grdebevelanden.nl. 

 

Uw aanvraag moet voor 1 december 2021 zijn ingediend. 

 

Heeft u vragen? Kijk dan eerst bij de veel gestelde vragen op onze website. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, stuur uw 

vraag dan naar noodpakket@grdebevelanden.nl of bel met ons Klant Contact Centrum, telefoon 0113-239 100. 


