Aanvraagformulier Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK)
Gemeente Steenbergen

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Bergen op Zoom

Melding:

Melding:

Melding:

Ontvangst:

Ontvangst:

Ontvangst:

Klant nummer:

Klant nummer:

Klant nummer:

Bovenstaande data en nummer worden door de ISD Brabantse Wal ingevuld

Voordat u dit aanvraagformulier gaat invullen, adviseren wij u om de informatiebijlage te lezen.
1. Persoonsgegevens aanvrager en evt. partner:
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Achternaam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Nederlandse nationaliteit

 Ja
 Nee, volgende vraag

 Ja
 Nee, volgende vraag

Zo nee, heeft u dan
een geldig verblijfsdocument ?

 Ja
 Nee, waarschijnlijk geen recht

 Ja
 Nee, waarschijnlijk geen recht

Soort, nummer en einddatum van uw
identiteitsbewijs of uw verblijfsdocument

Soort:
Nummer:
Einddatum:

Soort:
Nummer:
Einddatum:

U moet een kopie van de voor- en achterkant van het geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of het geldig verblijfsdocument
van u en uw eventuele partner overleggen met vermelding van uw naam en BSnummer (BSN).

2. Leefvorm:
Aankruisen wat op dit moment op u van toepassing is
 Alleenstaande (ouder)
 Gehuwd / Samenwonend / Geregistreerd partnerschap

3. Woonsituatie:
Aankruisen wat op dit moment op u van toepassing is
 Huurder
 Eigenaar van een woning
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4. Uitsluitingsgronden:
Aankruisen wat op dit moment op u en/of uw partner van toepassing is?
 U bent gedetineerd of u onttrekt zich aan detentie
 U vervult militaire of vervangende dienstplicht
 U heeft onbetaald verlof
 U verblijft gedurende de periode van 01-01-2021 t/m 30-06-2021 langer dan 4 weken buiten Nederland
 U bent jonger dan 18 jaar
 Geen van bovenstaande situaties is van toepassing
Een van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming TONK is dat u te maken heeft
gekregen met een inkomensterugval van ten minste 25 % ten gevolge van de coronacrisis.
Met het invullen van vraag 5 A en vraag 5 B wordt uw inkomen over januari 2021 vergeleken met uw inkomen over januari 2020
of uw inkomen over februari 2021 wordt vergeleken met uw inkomen over februari 2020.
De vergelijkingskeuze dient u hieronder aan te vinken.

5. Inkomstengegevens:

1.
2.
3.

Vul hieronder de inkomsten van u en/of uw evt. partner in;
Kruis de betalingsperiode(n) aan;
Geef evt. wisselende inkomsten duidelijk aan.

5 A. Onderstaand inkomen is over maand (keuze aanvinken)

 Januari 2021

Betalingsperiode
Inkomsten uit arbeid / dienstbetrekking
/ zelfstandig bedrijf
Inkomsten bij 18 jaar en ouder uit
studiefinanciering (Wsf 2000)
WTOS
Andere uitkeringen b.v. - WW, - ZW,
- Wajong, - WAO, - WIA, - ANW, - TW,
- AOW, - Pensioen etc.
Inkomsten uit lijfrente of uit andere
waardepapieren
Inkomsten uit handel in cryptovaluta
b.v. bitcoins
Alimentatie / onderhoudsbijdrage
(ook voor de minderjarige kinderen van
u en/of uw partner)
Heffingskorting(en) belastingdienst:
combinatiekorting
minst verdienende partner

Echtgeno(o)t(e) /
partner

Aanvrager

Wisselende
inkomsten

 per week netto
 per 4 weken netto
 per maand netto

€

€

 per maand netto

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 aanvrager
 partner

€

€

 aanvrager
 partner

€

€

 aanvrager
 partner

€

€

 aanvrager
 partner














per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto

 per maand netto





Inkomsten uit verhuur van onroerend

goed of uit verhuur van grond

Andere inkomsten te weten:

Buitenlandse kinderbijslag

Inkomsten partner in het buitenland 
Stagevergoeding / Inkomsten uit
freelance werkzaamheden

 Februari 2021

per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto

 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner

U moet de loon- of uitkeringsspecificaties en bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de betreffende maand in kopie bijvoegen met vermelding van uw naam en bsn
Daarop dient het adres van de werkgever of betalende instantie leesbaar te zijn of te worden vermeld
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5 B. Onderstaand inkomen is over maand (keuze aanvinken)

 Januari 2020

Betalingsperiode
Inkomsten uit arbeid / dienstbetrekking
/ zelfstandig bedrijf
Inkomsten bij 18 jaar en ouder uit
studiefinanciering (Wsf 2000)
WTOS
Andere uitkeringen b.v. - WW, - ZW,
- Wajong, - WAO, - WIA, - ANW, - TW,
- AOW, - Pensioen etc.
Inkomsten uit lijfrente of uit andere
waardepapieren
Inkomsten uit handel in cryptovaluta
b.v. bitcoins
Alimentatie / onderhoudsbijdrage
(ook voor de minderjarige kinderen van
u en/of uw partner)
Heffingskorting(en) belastingdienst:
combinatiekorting
minst verdienende partner

Echtgeno(o)t(e) /
partner

Aanvrager

Wisselende
inkomsten

 per week netto
 per 4 weken netto
 per maand netto

€

€

 per maand netto

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 aanvrager
 partner

€

€

 aanvrager
 partner














per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto

 per maand netto





Inkomsten uit verhuur van onroerend

goed of uit verhuur van grond

Andere inkomsten te weten:

Buitenlandse kinderbijslag

Inkomsten partner in het buitenland 
Stagevergoeding / Inkomsten uit
freelance werkzaamheden

 Februari 2020

per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto
per week netto
per 4 weken netto
per maand netto

 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner
 aanvrager
 partner

U moet de loon- of uitkeringsspecificaties en bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de betreffende maand in kopie bijvoegen met vermelding van uw naam en bsn
Daarop dient het adres van de werkgever of betalende instantie leesbaar te zijn of te worden vermeld

Bij vraag 6 moet u het vermogen opgeven over dezelfde maand welke door u is aangegeven bij vraag 5 A.
De vergelijkingskeuze dient u hieronder aan te vinken.

6. Privé vermogensgegevens:

Vul hieronder de vermogensgegevens in van u en/of uw evt. partner
maar ook dat van uw evt. kind(eren) jonger dan 18 jaar.

Onderstaand vermogen is over maand (keuze aanvinken)
Soorten vermogen
IBAN betaalrekeningen:

 Ja

 Januari 2021

Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

IBAN

IBAN

 Februari 2021
Minderjarige kind(eren)
(jonger dan 18 jaar)
IBAN
Rekeningnummer

1. u moet alle rekeningnummers  Nee
Rekeningnummer
Rekeningnummer
en saldi van u en/of uw partner
Nr.
Nr.
Nr.
vermelden dus ook van evt.
Saldo
buitenlandse rek.nrs;
€
€
€
2. ook rek.nrs. en saldi van uw
partner die evt. in het buitenland
Nr.
Nr.
Nr.
verblijft moet u vermelden;
3. ook rek.nrs. welke u en/of uw
Saldo
partner niet meer gebruikt moet
€
€
€
u vermelden;
Als er meer betaalrekeningen zijn dan op dit formulier passen, schrijft u de overige gegevens op een aparte bijlage die u bij dit formulier voegt.
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IBAN spaarrekeningen:

 Ja

Contant geld

 Ja
€
 Nee

€

€

Waarde van cryptovaluta
b.v. bitcoins

 Ja
€
 Nee

€

€

Beleggingsrekeningen met
b.v.: - aandelen, - opties,
 Ja
€
 Nee
- obligaties, - effecten of
andere waarde papieren

€

€

IBAN

IBAN

IBAN

1. u moet alle rekeningnummers  Nee
Rekeningnummer
Rekeningnummer
Rekeningnummer
en saldi van u en/of uw partner
Nr.
Nr.
Nr.
vermelden dus ook van evt.
Saldo
buitenlandse rek.nrs;
€
€
€
2. ook rek.nrs. en saldi van uw
partner die evt. in het buitenland
Nr.
Nr.
Nr.
verblijft moet u vermelden;
3. ook rek.nrs. welke u en/of uw
Saldo
partner niet meer gebruikt moet
€
€
€
u vermelden;
Als er meer spaarrekeningen zijn dan op dit formulier passen, schrijft u de overige gegevens op een aparte bijlage die u bij dit formulier voegt.

U moet de huidige afkoopwaarde van uw aandelen / opties / obligaties / effecten of andere waarde papieren
opvragen bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.
U moet de bewijsstukken van de ingevulde vermogensgegevens zoals opgenomen in vraag 6 in kopie bijvoegen met vermelding van uw naam en bsn

Bij vraag 7 wordt in het kader van de regeling TONK onder noodzakelijke woonkosten verstaan de woonkosten van uw
privé woning en dat zijn: - huurkosten, - kosten hypotheekrente en - kosten vaste lasten (gas, water en elektriciteit).
Bent u ondernemer? Hier worden dus NIET de zakelijke kosten voor de onderneming bedoeld.
Hierbij moet u de woonkosten opgeven over dezelfde maand welke door u is aangegeven bij vraag 5 A.
De vergelijkingskeuze dient u hieronder aan te vinken.

7. Noodzakelijke privé woonkosten:
7 A. Woonkosten privé woning over de maand (keuze aanvinken)

 Januari 2021

 Februari 2021

 huurkosten

bedrag €

per maand

 kosten hypotheekrente

bedrag €

per maand

 vaste lasten (gas, water en elektriciteit)

bedrag €

per maand

7 B. Ontvangt u vanuit een andere instantie een vergoeding voor deze kosten zoals: - Huurtoeslag of - Woonkostentoeslag
over de door u opgegeven maand bij vraag 7 A.
 Ja

Huurtoeslag

Bedrag €

 Nee

Woonkostentoeslag

 Ja

Bedrag €

 Nee

Indien u een Huurtoeslag of een Woonkostentoeslag ontvangt (vraag 7 B) wordt dat bedrag
in mindering gebracht op uw totale woonkosten zoals door u is opgegeven (vraag 7 A.)
U moet de bewijsstukken van de woonkosten en evt. vergoeding zoals opgenomen in vraag 7 in kopie bijvoegen met vermelding van uw naam en bsn
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8. Bijzondere omstandigheden
Is de substantiële terugval in uw inkomsten het directe gevolg
van de coronacrisis?

 Ja
 Nee

9. Betaling:
Geef aan op welk rekeningnummer de tegemoetkoming TONK moet worden uitbetaald
 Ik machtig de ISD-Brabantse Wal de tegemoetkoming TONK uit te betalen op mijn privé bankrekeningnummer:
 IBAN betaalrekening:
 t.n.v.
Deze machtiging is herroepbaar.

10. Algemene informatie - LET OP Controle achteraf
U moet bij deze aanvraag bewijsstukken toevoegen waar uitdrukkelijk om wordt verzocht! Zie ook nr. 12
Indien u die bewijsstukken niet direct toevoegt bij dit aanvraagformulier duurt het verwerken van uw aanvraag langer.
De controle van de inkomsten- en vermogensgegevens zoals door u in dit aanvraagformulier zijn opgegeven, vindt altijd achteraf plaats
door de medewerkers van de ISD-BW middels (automatische) gegevensuitwisseling of middels het opvragen van benodigde gegevens
bij uzelf.
Alle bewijsstuk(ken) m.b.t. deze aanvraag moet u bewaren omdat u in het kader van controle achteraf alsnog deze
bewijsstukken moet kunnen overleggen ! Deze bewaarplicht geldt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar, te
rekenen vanaf de datum van betaling van de tegemoetkoming TONK.
Indien uit deze controle blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt, waardoor wij ten onrechte aan u een tegemoetkoming hebben
verstrekt, zal tot terugvordering en evt. het opleggen van een boete worden overgegaan. Aangifte bij Justitie behoort eveneens tot de
mogelijkheden.
Vragen:
Indien u vragen mocht hebben, kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 140164 of kijken op onze website
isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl.
U kunt deze aanvraag inleveren bij de loketten ISD-BW of toezenden aan de ISD-BW. Informatie over adressen en openingstijden
loketten ISD-BW, staan op de website.

11. Verklaring en ondertekening:
Ik heb dit aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geheel naar waarheid ingevuld.
De ISD-BW kan aan de hand hiervan vaststellen of ik recht heb op een tegemoetkoming. Ik heb geen informatie verzwegen die mogelijk
kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag.
Ik weet dat de ISD-BW o.g.v. regelgeving de door mij ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier zal controleren. Ik machtig de ISDBW om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens b.v. bij andere instanties en/of
personen in binnen- en buitenland dan wel binnen basisregistraties en/of andere bestanden / gegevens, die noodzakelijk zijn voor de
verificatie van de aanvraag dan wel de verlening van deze uitkering.
Ik weet dat het onjuist/onvolledig invullen van dit aanvraagformulier gelijk staat aan inlichtingenfraude en dat dit strafbaar is.
Ik ben op de hoogte dat per 1-1-2013 de Fraudewet ( voluit: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) van kracht
is. O.g.v. deze wet wordt bij inlichtingenfraude de ten onrechte verstrekte bijstand teruggevorderd maar tevens wordt inlichtingenfraude
bestraft met een boete ter hoogte van maximaal 150% van de teveel verstrekte bijstand. Zelfs bij inlichtingenfraude waarbij er niet teveel
bijstand is verstrekt, kan een boete opgelegd worden van maximaal € 150,00.
Nadere informatie te verkrijgen op: isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl
Ik weet dat ik op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling moet doen van alle feiten, omstandigheden en wijzigingen
welke van invloed kunnen zijn op mijn recht op een tegemoetkoming hiervan.
Ik weet ook dat ik op de site isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl informatie kan vinden m.b.t. de TONK. Ik weet ook dat ik bij twijfel
contact kan opnemen met medewerkers van de ISD-BW.
Ik weet dat ik verplicht ben aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente desgevraagd de medewerking te
verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de controle op de rechtmatige verstrekking van de tegemoetkoming.
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Ik heb kennis genomen van de bewaarplicht van de door mij verstrekte informatie / gegevens op dit aanvraagformulier. Deze
bewaarplicht geldt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van betaling van deze
tegemoetkoming.
Ik stem ermee in, dat de ISD-BW mijn gegevens opneemt in een gegevensadministratie met inachtneming van de bepalingen in de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie ook website: - www.bergenopzoom.nl, - www.woensdrecht.nl,
- www.gemeente-steenbergen.nl m.b.t. privacyverklaring.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner:

TBR versie 1-2021

12. Bijgevoegde stukken:
Onderstaande stukken moeten door u zijn bijgevoegd bij deze aanvraag
 een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of van een geldig
verblijfsdocument van de aanvrager en/of partner (zie vraag 1)
 de loon- of uitkeringsspecificaties en/of bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de aanvrager en/of partner (zie vraag 5 A)
 de loon- of uitkeringsspecificaties en/of bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de aanvrager en/of partner (zie vraag 5 B)
 de bewijsstukken van de ingevulde vermogensgegevens (zie vraag 6)
 bewijsstukken van de huurkosten van de woning (zie vraag 7 A)
 bewijsstukken van de hypotheekrente van de woning (zie vraag 7 A)
 bewijsstukken van de vaste lasten gas, water en elektriciteit (zie vraag 7 A)
 bewijsstukken van de huurtoeslag en/of woonkostentoeslag (zie vraag 7 B)


13. Ruimte algemene informatie:
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Informatiebijlage bij aanvraagformulier TONK
Doelgroep TONK:

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:
• die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en
onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;
• die daardoor noodzakelijke privé woonkosten niet meer kan voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende
soelaas bieden;

Voorwaarden:

U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming TONK o.a.:
• de inkomensterugval moet ten minste 25% netto bedragen;
• de inkomensterugval moet worden aangetoond over maanden b.v. januari 2021 t.o.v. januari 2020;
• er wordt gewerkt met een vermogensgrensvrijlating van uw privé vermogen:
o Gemeente Steenbergen en gemeente Woensdrecht hanteren:
 € 31.340,00 alleenstaande huishouden
 € 62.680,00 huishouden met toeslagpartner (meerpersoonshuishouden)
o Gemeente Bergen op Zoom hanteert:
 € 12.590,00 alleenstaande huishouden en huishouden met toeslagpartner (meerpersoonshuishouden)
• er kan ook sprake zijn van uitsluitingsgronden zoals b.v. – onbetaald verlof, - detentie;
• onder noodzakelijke privé woonkosten wordt verstaan:
o de huur kosten van uw privé woning
o de hypotheekrente van uw privé woning
o de vaste lasten (gas, water en elektriciteit) van uw privé woning
Een vergoeding van huurtoeslag of woonkostentoeslag wordt hierop in mindering gebracht.

Vergoeding:

De vergoeding is mede afhankelijk van uw leefvorm:
• Alleenstaande huishouden
• Meerpersoonshuishouden
De vergoeding is ook afhankelijk van de woonstaffel op basis van een woonquoteberekening.
De woonquoteberekening in dit verband is: Het percentage van het inkomen van het huishouden in relatie tot de noodzakelijke privé
woonkosten.
Grenswaarde woonquote per huishouden
Alleenstaand
Meerpersoonshuishouden
Laag
Hoog
Laag
Hoog
40%
50%
35%
45%
40%
50%
35%
45%
40%
50%
35%
45%
40%
50%
35%
45%
40%
50%
40%
50%
45%
55%
40%
50%
45%
55%
40%
50%
45%
55%
40%
50%
45%
55%
40%
50%
50%
60%
50%
60%

Netto inkomen per aanvrager per maand t/m
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.500
€ 4.000
€ 4.500
€ 5.000
> € 5.000

De maximale tegemoetkoming op basis van deze regeling bedraagt dan:
• € 750,00 voor een huishouden op basis van het lage percentage woonquote
• € 1.500,00 voor een huishouden op basis van het hoge percentage woonquote
De tegemoetkoming is een eenmalige vergoeding.
Het inleveren van een volledig ingevuld aanvraagformulier incl. alle gevraagde bewijsstukken, zal bijdragen tot een snellere
afhandeling van uw aanvraag.
Algemene informatie staat op: isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl
Aan deze algemene informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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