
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Zaaknummer (Halte Werk): 4358

Registratiedatum: 17-03-2021

Leefsituatie:

Heeft u een partner? Ja

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, die 
staan ingeschreven op het adres?

Nee

Aanvraag

Verklaart u dat u voldoet aan alle hierboven 
genoemde eisen?

Ja

Wilt u de aanvraag stoppen?

Uitkeringsperiode:

Vanaf wanneer vraagt u de aanvullende 
inkomensondersteuning aan?

Vanaf 1 januari 2021

Voor hoeveel maanden vraagt u de 
aanvullende inkomensondersteuning aan?

6 maanden

Vermogen

Had u op 1 januari 2021 (samen met uw 
eventuele partner) in totaal meer 
geldmiddelen dan de vermogensgrens?

Nee

Over hoeveel geldmiddelen beschikte u op 1 
januari 2021?

448,00

Wilt u de aanvraag stoppen?

TOZO

Ontvangt u of ontving u een uitkering Tozo 
op de gewenste ingangsdatum van uw 
TONK-uitkering?

Ja



Inkomen:

Heeft u een bedrijf?

Wat zijn uw verwachte inkomsten uit 
onderneming (omzet) per maand voor de 
periode waarvoor u de tijdelijke 
ondersteuning aanvraagt?

Wat zijn uw bedrijfskosten per maand voor 
de periode waarvoor u de tijdelijke 
ondersteuning aanvraagt?

Heeft u inkomen uit 
loondienst/uitkering/pensioen/studiefinancier
ing/overig inkomen?

[[bbz_ander_inkomen]]

Wat is uw netto-inkomen per maand uit 
loondienst/uitkering/pensioen/studiefinancier
ing/overig?

Partnergegevens 

E-mail partner maya.otten@outlook.com

Telefoon partner 0651298497

Inkomen Partner

Heeft uw partner inkomen?

Heeft uw partner een bedrijf?

Wat zijn de verwachte inkomsten uit de 
onderneming van uw partner (omzet) per 
maand voor de periode waarvoor u de 
tijdelijke ondersteuning aanvraagt?

Wat zijn de bedrijfskosten van uw partner 
per maand voor de periode waarvoor u de 
tijdelijke ondersteuning aanvraagt?

Heeft uw partner inkomen uit 
loondienst/uitkering/pensioen//studiefinancie
ring/overig inkomen?

Wat is het netto-inkomen per maand van uw 
partner uit 
loondienst/uitkering/pensioen/studiefinancier
ing/overig?

Eerder inkomen



Wat was uw netto gezinsinkomen in januari 
2020?

1877,00

Woonlasten

Heeft u een huurhuis of een koopwoning? Huurhuis

Wat zijn de huurkosten per maand? 661,00

Welk bedrag aan servicekosten betaalt u per 
maand?

0,00

Wat zijn de normale hypotheeklasten (rente 
en aflossing) per maand?

Welke overige kosten per maand heeft u?

Toelichting op aanvraag:

Toelichting De coronamaatregelen hebben ervoor 
gezorgd dat het betalen van de huur niet 
meer mogelijk is. Maandelijks zijn er ook 
ongeveer € 400 aan vaste bedrijfskosten.

Verklaring:

Verklaring Ik verklaar dit formulier naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

Registratie Ik verklaar ermee bekend te zijn dat Halte 
Werk de door mij verstrekte gegevens 
opneemt in een persoonsregistratie, en op 
juistheid en volledigheid controleert en 
daartoe bij derden informatie opvraagt. Ik 
heb kennisgenomen van de 
privacyverklaring van Halte Werk (zie de link 
in de toelichting)

Participatiewet Ik verklaar bekend te zijn met de verplichting 
om alle omstandigheden te melden bij Halte 
Werk die van invloed kunnen zijn op het 
recht op uitkering (artikel 17, eerste lid 
Participatiewet).


