Aanvraag en inlichtingen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK)
Ontvangt u of uw partner een participatiewet uitkering? Dan heeft u geen recht op de TONK. U kunt
wel de Woonkostentoeslag aanvragen. Ga hiervoor naar www.nissewaard.nl/bijzonderebijstand.

Persoonsgegevens aanvrager(s)
Aanvrager

echtgeno(o)t(e)/partner

Achternaam en voorletter
Geslacht

m

v

m

v

Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Nationaliteit

Waar welke maanden vraagt u de (gedeeltelijke) tegemoetkoming
in de woonlasten (TONK) aan?
Meerdere maanden is mogelijk en met terugwerkende kracht.
januari 2021
februari 2021
maart 201
april 2021
mei 2021
juni 2021
juli 2021
augustus 2021
september 2021
Toelichting (niet verplicht)
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Woonsituatie
Zelfstandig wonend
Inwonend
Kamerhuurder / onderhuurder / kostganger
Heeft u een schriftelijk huurcontact?
Ja
Anders:

Nee

Inkomen
jaar
2020
2021

uzelf
€
€

per maand
per maand

partner
€
€

per maand
per maand

Betaling TONK
Ik wil/wij willen graag de uitkering ontvangen op
IBAN-nummer
ten name van

Ondertekening
Ik doe / wij doen deze aanvraag door een inkomstenterugval van minimaal 20% als direct gevolg van
corona.
Met het ondertekenen verklaar ik dat de gegevens op dit formulier juist zijn, zodat de gemeente kan
vaststellen of ik recht heb op het aangevraagde. Ik weet dat het onjuist of onvolledig geven van
inlichtingen en informatie kan leiden lot een boete of strafvervolging. De uitkering die hierdoor ten
onrechte is verstrekt, vordert de gemeente terug.
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager

Handtekening echtgeno(o)te/partner
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Bewijsstukken gegevens aanvraag TONK (bijzondere bijstand)
Voor uw aanvraag hebben wij bewijsstukken nodig (nota's, rekeningen etc.).
Het is van belang dat u alle bewijsstukken aanlevert bij de gemeente. Stuur deze bewijsstukken direct
mee, het versnelt de afhandeling van uw aanvraag.
Wanneer u deze gegevens niet direct heeft kunnen meesturen vragen wij u de ontbrekende
bewijsstukken binnen 3 werkdagen alsnog te uploaden via Mijn uitkering. Onder het tabblad
“Wijzigingen doorgeven” kunt u de ontbrekende stukken met behulp van de optie Aanleveren
aanvullende stukken nasturen. Vermeld hierbij uw BSN en dat de stukken betrekking hebben op uw
aanvraag TONK.
U dient de bewijsstukken in verband met controles 5 jaar lang te bewaren.

Altijd meesturen
•
•
•
•
•

Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
Geldig legitimatiebewijs paspoort/identiteitskaart/verblijfsvergunning (let op: geen rijbewijs)
Kopie bankpas van de rekening waarop bijdrage moet worden overgemaakt
Loonstrook januari, februari of maart 2020 (zie Actueel inkomen)
Loonstroken van de afgelopen 3 maanden in 2021 (zie Actueel inkomen)

Specifieke stukken
Afhankelijk van uw situatie vragen wij u om de volgende bewijsstukken mee te sturen:

Woonsituatie
•

Onderhuurovereenkomst

Actueel Inkomen
Het gaat om het inkomen op de peildatum voor corona (naar keuze de periode van januari, februari
of maart 2020) en de periode na inkomstenterugval (naar keuze de periode 1 november 2020 tot en
met 30 april 2021).
• Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
• Actuele toekenningbeschikking uitkering AOW/ ANW / WW/ TW/ ZW/ WIA/ Wajong/
• Bewijzen koopsompolis (lijfrente, kapitaalverzekering, pensioenverzekeringen, stamrecht,
aandelen etc.)
• Actuele uitkeringsspecificaties
• Actuele arbeidsovereenkomst

Voorliggende periode
•
•

Ontslagbewijs/ ontbinding arbeidsovereenkomst laatste werkgever
Beschikking afwijzing uitkering WW/ TW/ ZW/ WIA/ Wajong/ AOW/ ANW

(ex-) zelfstandigen
•
•

Afgesloten boekhouding
Jaarcijfers belastingaangifte
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Privacy
Als u een uitkering aanvraagt en ontvangt worden uw persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens behandelen wij met zorg en met bescherming van uw privacy.
U kunt de uitleg over de werkwijze waarop wij die gegevens controleren en onze privacyverklaring
vinden op www.nissewaard.nl/privacyverklaring.
U vindt daar meer informatie over privacy gerelateerde zaken, bijvoorbeeld het melden van een
datalek.
Bij onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u terecht met vertrouwelijke vragen en klachten
over uw privacy of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De Functionaris
Gegevensbescherming is onze onafhankelijk externe toezichthouder op het gebied van privacy.

Bezwaar
Als u binnen 8 weken na de aanvraag geen beslissing van ons heeft ontvangen, kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Nissewaard. Als u van mening bent dat u onmiddellijk bijstand nodig heeft, kunt u aan de voorzitter
van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Voordat u dat doet, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.
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