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AANVRAAGFORMULIER  
TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK) 

  
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een TONK-uitkering. Deze uitkering is een 

tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke (woon)kosten zoals 

huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit.  

 

 

Deze uitkering duurt van 1 januari 2021 tot maximaal 1 oktober 2021. 

 
U kunt dit formulier en de bijlagen, mailen naar tonk@avres.nl. U krijgt dan een 
ontvangstbevestiging. Lukt het niet om te mailen dan kunt u de stukken opsturen naar Avres, 
Postbus 50, 4200 AB Gorinchem of inleveren bij onze balie op het Werkplein in het Stadhuis van 
Gorinchem (Stadhuisplein 1, 4205 AZ).  

 

Heeft u vragen? Bel dan naar onze helpdesk op telefoon 0183-650200, toets 1. 
 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN? 

Uw gezinsinkomen (van u en/of uw partner) is op dit moment verminderd. Dit verlies aan inkomen 
komt door de coronamaatregelen. Hierdoor hebt u moeite om de noodzakelijke kosten, zoals 
woonkosten, te betalen. 

 U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.  

 U bent geen student. 

 U had in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020 door corona-
maatregelen. 

 De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit bedragen 
samen 33% of meer van uw inkomen op dit moment. 

 U heeft op dit moment minder dan € 31.340,00 aan beschikbare geldmiddelen (voor een 
alleenstaande) of € 62.680,00 (gehuwden/samenwonenden). Het gaat dan om contant geld, geld 
op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van 
beleggingen en bitcoins. 

 Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te  tellen. Een tegemoet-
koming voor vaste lasten (VTL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. 

 U woont in de woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent. 
 Heeft u recht op andere regelingen? Dan moet u die eerst aanvragen. 

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Dit betekent dat een 
TONK-uitkering ook voor andere noodzakelijke kosten kan worden verstrekt dan alleen de 
woonlasten.  

Er bestaat echter alleen recht op een TONK tegemoetkoming voor andere kosten dan (woon) 
kosten als er sprake is van bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie.  

Heeft u andere kosten dan de woonlasten en zou u in aanmerking willen komen voor TONK? Neem 
dan contact op met onze helpdesk zodat we uw situatie kunnen doornemen.  
 

PROEFBEREKENING 

Op de Avres website kunt u een proefberekening maken. 
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HOE HOOG IS DE TONK-UITKERING? 

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar: 
 De hoogte van uw (woon)kosten; 
 Uw inkomen op dit moment; 
 En welk deel van deze kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen; 
 De maximale vergoeding is € 1.000,00 per maand. 

 

WORDEN UW GEGEVENS GECONTROLEERD? 

Ja. Avres kan 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 TONK-
uitkering.  Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag 
terugbetalen. 
 

WIJZIGINGEN IN UW SITUATIE? 

Wijzigingen in uw situatie geeft u direct aan ons door via emailadres tonk@avres.nl. Dit kunnen zowel 
wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie (verhuizing, wijziging gezinssamenstelling) of wijzigingen in 
uw inkomsten.  
 

UW AANVRAAG 

 

1. VERKLARING 

Ik heb/wij hebben 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 minder inkomen heb dat ik hierdoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kan 
betalen. 
 
 
 
 
 
 
Plaats hier de handtekening van de aanvrager. 
 

 
 
 
 
 
Plaats hier de handtekening van de partner. 

 

Datum: …………………………………………………..2021 
 

2. UW GEGEVENS 

 

Aanvrager Partner (indien van toepassing) 

Naam  Naam partner  

BSN  BSN  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Straat    

Postcode/plaats    

KVK nummer    

Telefoon    

Email    
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Wanneer is er volgens de wet sprake van een partner? 
U bent partners als u getrouwd bent, geregistreerd partners bent. Of u woont op hetzelfde adres en u 
heeft: samen een huishouden, ex-echtgenoten of ex-partners bent, samen een kind heeft, u het kind 
van uw partner heeft erkend of u ergens geregistreerd staat als partner zoals bij de Belastingdienst of 
zorgverzekeraar. 
 

3. PERIODE 

Kruis het hokje aan wat voor u van toepassing is. U vraagt een TONK-uitkering aan voor de 
maand(en): 

󠅙 januari 2021   

󠅙 februari 2021 

󠅙 maart 2021 

󠅙 april 2021  

󠅙 mei 2021 

󠅙 juni 2021 

󠅙 juli 2021 

󠅙 augustus 2021 

󠅙 september 2021 

 
U kunt de TONK-uitkering vanaf 1 januari aanvragen. U kunt de TONK-uitkering altijd stopzetten als u 
deze niet meer nodig heeft. U kunt dit doen door een mail te sturen aan tonk@avres.nl.  
 

4. UW INKOMEN 

Welk inkomen heeft u? 

□ Inkomen uit loondienst 

□ Ik ben ondernemer 

□ Ik heb een uitkering. Welke uitkering heeft u:  

□ Anders, namelijk:  

 

Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona)?  

Het betreft dan uw netto inkomen van u en uw eventuele partner samen en kan bestaan uit: 

inkomen uit arbeid, onderneming, uitkering, verhuur en partneralimentatie. 

 

Vul de tabel in. 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn partner 

Januari 2020 € € 

 

Hoeveel is het huidige netto-inkomen van u en uw eventuele partner?   

 

Vul de tabel in. 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn partner 

Januari 2021 € € 

 

Bent u ondernemer? Op de Avres website kunt u een rekenvoorbeeld vinden waarmee u uw netto 

inkomen kunt berekenen. 

 

Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat u uw 

noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kunt betalen? 
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5. UW BESCHIKBARE GELDMIDDELEN 

De (geld) middelen waar u over kunt beschikken zijn minder dan € 31.340,00 als u alleenstaande 

bent of  

€ 62.680,00 voor gehuwden/samenwonenden. 

 

Kruis het hokje aan wat voor u van toepassing is. 

□ Ja, mijn/ons vermogen is minder 

□ Nee, mijn/ons vermogen is hoger 

 
Wat zijn beschikbare middelen? 

Het gaat dan om uw privé vermogen zoals contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw 

partner en kind(eren), cryptovaluta (bitcoins) en de waarden van effecten (hierbij gaat het om 

beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot).  

 

Eventueel vermogen uit een koopwoning telt niet mee. 

 
Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te  tellen. Een tegemoetkoming 
voor vaste lasten (VTL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. 
 

6. UW KOSTEN 

6.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning? 

□ huurhuis, ga naar vraag 6.2  

□ koopwoning, ga naar vraag 6.3 

 
6.2 Wat zijn de kosten voor uw huurwoning per maand? Vul de tabel in. 

Kale huur € 

Servicekosten € 

 
6.3 Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand? Vul de tabel in. 

Hypotheekrente/aflossing € 

Verplichte woonverzekering: opstal € 
Verplichte woonverzekering: overlijdensverzekering € 

Bijdrage vereniging van eigenaren € 

 
6.4 Wat zijn de kosten van gas, water en elektriciteit belastingen per maand? 

Elektriciteit en gas € 

Water € 

 
6.5 Heeft u nog andere noodzakelijke (woon)kosten die hierboven niet staan vermeld? 

□ Ja, ga naar vraag 6.6 

□ Nee, ga naar vraag 7 

 
6.6 Welke overige noodzakelijke (woon)kosten heeft u waar u de TONK-uitkering voor wil 
aanvragen? Op pagina 1 geven wij informatie over deze overige kosten. Wij raden u aan onze 
helpdesk te bellen, zodat we kunnen vaststellen of deze kosten noodzakelijk geacht kunnen 
worden volgens de wet. 
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7. OVERIG 

Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? Is één van de situaties 

op u of uw partner van toepassing? Het kan dan zijn dat u dan geen recht heeft op de TONK- 

regeling. 

 

Kruis het hokje aan wat voor u van toepassing is. 

󠅙 U/of uw partner is gedetineerd         

󠅙 U bent jonger/uw partner is jonger dan 21 jaar en verblijft in een inrichting  

󠅙 U of uw partner heeft onbetaald verlof     

󠅙 U of uw partner is jonger dan 27 en ontvangt studiefinanciering  

 

8. BIJLAGEN 

Zou u deze stukken bij uw aanvraag willen meesturen? 
 

󠅙  Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met burgerservicenummer (BSN)  van u en/of uw          

      eventuele partner of indien van toepassing een kopie van uw verblijfsvergunning. 

󠅙  Kopie van uw bankpas van de bankrekening waar de uitbetaling op moet worden gedaan (voor-   

      en achterkant kopiëren).     

󠅙 Een bewijs (zoals een afschrijving van uw bank) waaruit de hoogte van uw kosten blijken              

     waarvoor u een TONK-uitkering vraagt. 
 
             

9. UITBETALING 

De uitbetaling van de tijdelijke uitkering moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 

 

Rekeningnummer (IBAN)  

 

Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekeningnummer in. 
 

WAT KAN AVRES NOG MEER VOOR U DOEN? 

Graag stellen wij u nog vrijblijvend een aantal vragen. U bent niet verplicht onderstaande vragen te 
beantwoorden: 
 

Verwacht u de komende periode in de financiële problemen te komen waardoor   

er voor u schulden kunnen gaan ontstaan?       󠅙 ja 

󠅙 nee 

 

Mogen wij u in dat kader benaderen voor een vrijblijvend gratis adviesgesprek   󠅙 ja 

schulddienstverlening?         󠅙 nee 
 

Verwacht u dat u voor langere tijd niet zelf in uw inkomen kan voorzien?   󠅙 ja 

            󠅙 nee  

         

Mogen wij u in dat kader benaderen voor een vrijblijvend gratis adviesgesprek       󠅙 ja  

zodat wij kunnen kijken hoe u ondersteund kunt worden in bijvoorbeeld heroriëntatie   󠅙 nee  

op de arbeidsmarkt?         


