Datum aanvraag
Cliëntnummer
Werkprocesnummer

Gemeente Súdwest-Fryslân
t.a.v.Team ABSD, Cluster Mutaties
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Aanvraagformulier
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Voor inwoners die door de Corona-crisis veel minder inkomsten hebben (meer dan 30% terugval in inkomen)en daardoor hun noodzakelijke (woon)lasten niet meer kunnen betalen.
Zo
1.
2.
3.
4.

vraagt u TONK aan:
Vul het formulier voor u en uw eventuele partner volledig in.
Zet uw handtekening als u alle vragen heeft ingevuld. Ook uw partner (wanneer u die heeft) moet het formulier ondertekenen.
Zorg voor de gevraagde stukken en stuur deze met het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Súdwest-Fryslân.
U kunt de aanvraag tot uiterlijk 1 oktober 2021 indienen.

1. Uw gegevens
Aanvrager

Partner

M/V

M/V

Naam en voorletter(s)
BSN (BurgerServiceNummer)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Nationaliteit *
* U moet van u en uw eventuele partner een kopie van uw identiteitsbewijs (dit is niet een rijbewijs) bijvoegen.

2. Op welk IBAN kunnen wij de TONK overmaken, wanneer u recht heeft?
Kruis de juiste situatie aan en vul de gevraagde gegevens in.

Mijn eigen IBAN. Dit is NL________________________ t.n.v. ________________________________
U moet een kopie van uw bankpas bij de aanvraag voegen.

De IBAN van mijn bewindvoerder. Dit is NL________________________ t.n.v. (naam en adres van uw
bewindvoerder)_____________________________________________________________________

3.

Daling inkomsten?

3a. Is er bij u (we kijken naar uw netto inkomen én het netto inkomen van uw partner) sprake van een inkomensterugval van meer dan 30% in de periode van januari 2020 - januari 2021 als gevolg van maatregelen in
verband met de Corona-crisis (Covid-19), waardoor u de woonlasten niet meer kunt voldoen?
ja

nee

3b. Wilt u hieronder uw situatie in het kort toelichten.
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4. Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK-uitkering aan?
Maand(en) aankruisen die u wilt aanvragen.

januari 2021

april 2021

juli 2021

februari 2021

mei 2021

augustus 2021

maart 2021

juni 2021

september 2021

5. In welke woning woont u? (Aankruisen wat voor u van toepassing is.)
Heeft u een huurwoning?

ja, vult u dan vraag 5a in.

nee

Heeft u een eigen woning, woonwagen of woonboot?

ja, vult u dan vraag 5b in.

nee

5a. Huurwoning (Graag de gevraagde bedragen opschrijven)
Hoeveel betaalt u per maand aan kale huur (inclusief servicekosten)? € _________________
U moet de volgende bewijsstukken bijvoegen:
•
•

Een kopie van uw actuele huurcontract (niet ouder dan 6 maanden), uit dit bewijsstuk moet duidelijk blijken hoe de huur is vastgesteld (kale huur, servicekosten, etc.);
Een bewijs van betaling van de huur in de peilmaand (dit is de eerste dag van de maand waarop u de tegemoetkoming wilt laten
ingaan);

5b. Eigen woning
(Graag de gevraagde bedragen opschrijven en betaalt u niets of is het niet van toepassing, dan kunt u € 0,00 invullen).

Hoeveel betaalt u per maand aan rente en aflossing voor uw hypotheek?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per jaar voor de erfpachtcanon?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per jaar voor uw opstalverzekering?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per jaar aan eigenaarsdeel van de Onroerende Zaak Belasting?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per jaar aan eigenaarsdeel rioolrechten (Zie OZB-aanslag)?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per jaar voor uw eigenaarsdeel van de Waterschapslasten?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per maand aan sta- en/of liggeld?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per maand aan de Vereniging van Eigenaren?

€ ____________

U moet de volgende bewijsstukken bijvoegen (als u een bedrag heeft ingevuld):
•
Een kopie van de rekening van het sta- en/of liggeld in 2021
•
Bewijs van de hoogte van de rente en aflossing van de hypotheek in 2021 zoals een bankafschrift, rekening, specificatie.
•
Een kopie van de rekening van de erfpachtcanon in 2021
•
Een kopie van de Polis van de Opstalverzekering in 2021
•
Een kopie van de aanslag van de Onroerende Zaak Belasting (inclusief rioolheffing) 2021
•
Een kopie van de aanslag van de Waterschapslasten in 2021 (heeft u deze nog niet ontvangen, dan die van 2020)
•
Een kopie van de rekening van de Vereniging Van Eigenaren in 2021.
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6. Hoe hoog zijn de kosten per maand/termijn van elektriciteit, gas en water voor de
woning?
Hoeveel betaalt u per maand aan elektriciteit?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per maand aan gas?

€ ____________

Hoeveel betaalt u per termijn aan water?

€ ____________

U moet de volgende bewijsstukken bijvoegen (alleen als u een bedrag heeft ingevuld):
•
Kosten elektriciteit en/of gas: meest recente periode-afrekening met nieuw maandbedrag
•
Kosten water: meest recente periode-afrekening met nieuw termijnbedrag

7a. Financiële situatie in de maand januari 2021
Hier invullen: netto inkomstengegevens van uzelf en/of partner (inclusief vakantietoeslag). Denk bijvoorbeeld aan inkomen uit: uitkering (bijv. AOW, WW, ZW, ANW), loon, werkzaamheden als zelfstandige,
alimentatie, pensioen, VUT, studiefinanciering onkostenvergoedingen, inkomsten uit een Persoonsgebonden budget (PGB), heffingskortingen (bijv. Algemene heffingskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting), voorlopige aanslag van de Belastingdienst.
Achternaam en voorletter(s)
Geb.datum
Soort inkomen
Bedrag (netto)
€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

*Bewijsstukken die u per soort inkomen moet bijvoegen over de maand januari 2021 (tenzij anders aangegeven):
•
arbeid: salarisspecificatie(s)
•
eigen onderneming: bedrag van de omzet (factuurbedrag), bewijsstuk omzetbelasting, bewijsstuk zakelijke kosten en/of
jaarcijfers) en de belastingaangifte 2019/2020
•
uitkering: uitkeringsspecificatie(s) (bijv. Tozo, WW, ZW, etc.)
•
partneralimentatie: beschikking rechtbank en bankafschrift met recente storting
•
studiefinanciering: toekenningsbeschikking Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
•
inkomsten uit verhuur, onderverhuur (ook van tweede woningen) of het hebben van een of meer kostgangers: huurcontract
met een bewijs van de recente huur (niet ouder dan 6 maanden)
•
alleen als u alleenstaande ouder of gehuwd bent: Algemene heffingskorting minstverdienende partner, inkomensafhankelijke
combinatiekorting (voorlopige teruggave Belastingdienst)
•
overige inkomsten: bewijsstukken hoogte inkomsten.

Nb. Is er sprake van wisselende inkomsten, dan moet u gegevens van inkomsten over de laatste 3 maanden inleveren. Vraagt u bijvoorbeeld in april 2021 aan, dan gaat het om de maanden januari tot en met maart 2021.

7b. Wat was uw netto-inkomen (en dat van uw eventuele partner) in de maand januari
2020?
Denkt u hierbij aan: netto inkomstengegevens van uzelf en/of partner (inclusief vakantietoeslag). Denk bijvoorbeeld aan inkomen uit:
uitkering (bijv. AOW, WW, ZW, ANW), loon, werkzaamheden als zelfstandige, alimentatie, pensioen, VUT, studiefinanciering onkostenvergoedingen, inkomsten uit een Persoonsgebonden budget (PGB), heffingskortingen (bijv. Algemene heffingskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting), voorlopige aanslag van de Belastingdienst.

Uw totale netto-inkomen in januari 2020 was?

€ ____________________________

Het inkomen van mijn (eventuele partner) was?

€ ____________________________

(Heeft u geen partner, dan hoeft u dit niet in te vullen).
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8. Bezittingen
Overzicht van al uw bankrekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen)
IBAN (internationaal bankrekeningnr) Ten name van
Saldo *
€
€
€
€
€
€
* U moet de IBAN-afschriften van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18 jaar en waarvoor u kinderbijslag ontvangt) van de

lopende rekening(en) en spaarrekening(en) inleveren waarop het saldo op de peildatum (1e dag van de maand waarop u de tegemoetkoming in wilt laten gaan, bijvoorbeeld 1 januari 2021 als u vanaf januari 2021 aanvraagt) staan.

Ik/wij bezit(ten) effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot)

nee, u hoeft deze vraag
niet verder in te vullen

ja

Stuur bewijsstukken van de door uzelf en/of uw partner opgeschreven bezittingen met de aanvraag mee.

Soort bezitting

Op naam van

Geschatte waarde
€
€
€

Ik/wij bezit(ten) contant geld.
Stuur bewijsstukken van het contante geld met de aanvraag mee.

In bezit van (naam opschrijven):

nee, u hoeft deze vraag
niet verder in te vullen
Contant geld

ja

€
€
€

Ik/wij bezit(ten) cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoins)
Stuur bewijsstukken (in ieder geval een bankafschrift) bij van de door uzelf
en/of uw partner opgeschreven bezittingen met de aanvraag mee.

Soort bezitting

Op naam van

nee, u hoeft deze vraag
niet verder in te vullen
Geschatte waarde
€
€
€
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ja

9. Heeft u financiële problemen. Kunnen we u helpen?
9a. Heeft u op dit moment schulden die u niet meer kunt betalen of verwacht u dat dit op korte termijn het
geval zal zijn?
ja, ga door met vraag 9b
nee, ga door met vraag 9e.
9b. Wilt u onderstaand schema invullen (en voorzien van bewijsstukken).
Ik/wij heb(ben) schulden
nee, u hoeft deze
Stuur bewijsstukken met de aanvraag mee van de door u en/of uw partner opgevraag niet verder in
schreven schulden.
te vullen
Naam schuldeiser
Op naam van IngangsTerugbe- Oorspronkelijk Aflossing
datum
talingsver- bedrag
per maand
schuld
plichting
1
Nee/ja
€
€

ja
Saldo
€

2

Nee/ja

€

€

€

3

Nee/ja

€

€

€

4

Nee/ja

€

€

€

5

Nee/ja

€

€

€

6

Nee/ja

€

€

€

7

Nee/ja

€

€

€

9c. Krijgt u op dit moment hulp bij het aflossen of saneren van deze schulden? (Via een minnelijke schuldenregeling door een professionele organisatie of via een wettelijke schuldenregeling als bedoeld in titel 3 van
de Faillissementswet).
ja, ga door met vraag 9d.
nee, ga door met vraag 9e.
9d. Kunt u dit aantonen?
ja, voeg dan een bewijsstuk hiervan bij dit aanvraagformulier en ga door met vraag 9e.
Wanneer u kunt aantonen dat u in de WSNP zit, gaan wij ervan uit dat u geen draagkracht heeft.

nee, ga door met vraag 9e.
9e. Heeft u behoefte aan hulp?
ja, ga door met vraag 9f.

nee, ga door met vraag 10.

9f. Mogen wij uw gegevens aan het Gebiedsteam doorgeven, zodat zij u met contact kunnen opnemen.
ja, ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens aan het Gebiedsteam door te geven, zodat zij contact
met mij opneemt.
nee, ik geef geen toestemming. Ik neem, indien nodig, zelf contact op met het Gebiedsteam.
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10. Heeft u nog andere zaken te melden die van belang zijn voor deze aanvraag?
U kunt hierbij denken aan: naam bewindvoerder (indien van toepassing), of u de TONK voor een kortere periode aanvraagt (en zo ja
over welke periode). Of als u op korte termijn gaat verhuizen of over genoeg inkomsten kan beschikken om de woonlasten zelf te voldoen.

ja, wilt u dat dan hieronder toelichten?

nee, ga dan verder met vraag 11

11. Gemeentelijke belastingen (mogelijkheid buiten invorderingstelling/kwijtschelding)
Als inwoner van Súdwest-Fryslân betaalt u gemeentelijke belastingen, namelijk onroerendezaakbelasting,
rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Wanneer u in komt aanmerking voor een tegemoetkoming TONK dan maakt de gemeente het mogelijk om
uw aanslag gemeentelijke belastingen over 2021 buiten invordering te stellen.
Om dit voor u te regelen is het nodig dat wij uw persoonsgegevens (Burgerservicenummer, Adres) doorgeven
aan het Team Invordering. Daar moet u ons wel toestemming voor geven. Dat kunt u hieronder aankruisen.
Geeft u toestemming om uw gegevens door te geven aan Team Invordering als de TONK wordt toegekend?
Indien u een tegemoetkoming TONK krijgt en u kruist hieronder het vakje 'ja' aan, dan geeft u hierbij alvast
toestemming om uw persoonsgegevens (burgerservicenummer en adres) door te geven aan het Team Invordering van de gemeente. Dit team beoordeelt dan of u in aanmerking kom voor het buiten invordering stellen
van de aanslag gemeentelijke belastingen over 2021.
Indien u 'nee' aankruist geeft u ons géén toestemming voor het doorgeven van uw persoonsgegevens. Ook
wanneer u een afwijzing krijgt op uw aanvraag geven wij u gegevens niet door. U heeft dan de mogelijkheid
om zelf kwijtschelding aan te vragen. Hoe u dat moet doen staat op de website van de gemeente bij 'kwijtschelden gemeentebelastingen'.
ja, ik geef toestemming

nee, ik geef geen toestemming

12. Hulp vanuit de voedselbank

(Kruis aan wat van toepassing is)
Veel mensen dreigen door de Coronacrisis in de financiële problemen te komen. Daarom is er vanuit de Voedselbank voor de duur van 6
maanden een vereenvoudigde aanmeldingsprocedure opgezet voor mensen die gebruik maken van de steunpakketten TOZO en/of TONK.
Wanneer u gebruik maakt van één van deze steunpakketten is het heel goed mogelijk dat u ook voor hulp van de voedselbank in aanmerking komt. De consulent die uw aanvraag TOZO en/of TONK afhandelt kan u hiervoor aanmelden. Wanneer u door de gemeente
wordt aangemeld voor de voedselhulp zal er geen intakegesprek plaatsvinden. De maximale periode van de tijdelijke voedselhulp is 6
maanden. Of u daarna nog voedselhulp kunt krijgen is wel afhankelijk van een intakegesprek. Hiervoor moet u na de eerste periode zelf
contact met de Voedselbank opnemen. De Voedselbank zal vervolgens beoordelen, op basis van de landelijke normen, of u nog langer
in aanmerking komt voor voedselhulp. Neemt u geen contact op met de Voedselbank dan stopt de tijdelijke voedselhulp zonder voorafgaand bericht op de datum die vermeld staat in de bevestigingsbrief van de Voedselbank.

12a. Heeft u op dit moment behoefte aan tijdelijke ondersteuning van de Voedselbank?
Voedselhulp is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor een korte of langere periode niet rond kunnen komen.

ja, ga dan verder met vraag 12b

nee, ga dan verder met vraag 13

12b. Mogen we contact met u opnemen over het aanmelden bij de voedselbank en uw gegevens doorgeven
aan de voedselbank?
ja
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13. Ondertekening
Heeft u alle gevraagde vragen ingevuld, dan moet u (en uw eventuele partner) hieronder een handtekening
zetten en datum en plaats invullen.
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik (en mijn eventuele partner):
• Dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen;
• Dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en dit gevolgen kan
hebben voor een eventuele toekenning, maar ook tot gevolg kan hebben dat ik geld moet terugbetalen en/of een boete betalen;
• Dat ik weet dat de gemeente op grond van de wet de gegevens controleert bij instanties zoals het
UWV Werkbedrijf, Sociale Verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de Belastingdienst (artikel
41, lid 10 Participatiewet);
• Dat ik ermee instem dat de gemeente inlichtingen inwint die voor dit besluit noodzakelijk zijn;
• Dat ik veranderingen in mijn situatie direct aan de gemeente zal melden;
• Dat ik ermee akkoord ga dat de gemeente mijn gegevens opslaat in haar administratie en dat deze
alleen ten behoeve van het/de gestelde doel(en) worden gebruikt;
• Dat ik weet dat ik de gemeente als die erom vraagt inkomensgegevens van voor de Coronacrisis kan
overleggen die aantonen dat mijn inkomen en het inkomen van mijn eventuele partner in de periode van januari 2020-januari 2021 met meer dan 30% is gedaald.
Plaats en datum:
Handtekening aanvrager:
Handtekening partner:

Wanneer u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop heeft ontvangen kunt u de
gemeente in gebreke stellen.
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