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Wat is de TONK? 
De TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021. 
Deze uitkering is een éénmalige financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten. 
Woonkosten zijn de huur verlaagd met huurtoeslag of hypotheek- en bijkomende servicekosten. 
 
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TONK? 
U kunt de eenmalige TONK-uitkering krijgen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 als u aan onderstaande voorwaarden voldoet: 

1. U bent een inwoner van de gemeente Lingewaard; 
 

2. U heeft in 2021 een inkomensverlies van minimaal 15% vergeleken met januari en februari 2020. 
Wij bepalen dit aan de hand van uw totale netto-maand inkomen, dus van u als uw aanvrager en uw eventuele partner. Uw (gezamenlijke) 
inkomen van de maand januari of februari 2020 vergelijken we met uw totale netto-inkomen van de maanden januari tot en met juni 2021, 
afhankelijk van de maand waarover u de aanvraag doet.  
 

3. Uw inkomstendaling in 2021 komt door de coronamaatregelen; 

4. U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent; 

5. U heeft hoge woonlasten in verhouding tot uw gedaalde inkomen; 
Het percentage aan redelijke woonkosten (huur of hypotheek) in verhouding tot uw inkomen bepalen wij aan de hand van onderstaande 
schema.  
Voldoet u aan de voorwaarden, dan ontvangt u, afhankelijk van uw huur of hypotheek,  
een eenmalig uitkering van een enkele bijdrage van € 750, een dubbele bijdrage van  € 1500, een drievoudige bijdrage van € 2250,-- of  een 
viervoudige bijdrage van € 3000,--. 



 

 
 

 

Is de TONK een belaste of onbelaste uitkering? 
De TONK is een onbelaste uitkering. Dit houdt in dat over deze uitkering geen belasting en premies worden ingehouden.  
Deze inkomsten hoeft u niet aan de belasting op te geven. (TONK is een gift omdat het een bestedingsgebonden en niet inkomensvervangend of –
aanvullend) 
 
Telt het inkomen van mijn partner ook mee? 
Ja, bij het bepalen van het inkomensverlies telt ook het inkomen van uw partner mee.  
 
Wat valt er allemaal onder het inkomen? 
Voorbeeld van inkomsten zijn  

 Inkomen uit loondienst,  
 Alimentatie,  
 Inkomsten uit uitkering en/of  
 Inkomsten uit onderneming. 

 
Hoe vraag ik de TONK aan? 
Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC).  
Het KCC is te bereiken van maandag tot en met vrijdag 08:30 tot 17:00 uur op het telefoonnummer (026) 32 60 111,  
of vul het algemeen contactformulier in op www.lingewaard.nl   
 
Ik ben ondernemer en ontvang een TOZO-uitkering. Kan ik TONK aanvragen?  
Ja, u kunt TONK aanvragen als u een TOZO-uitkering ontvangt. Dit geldt alleen voor ondernemers die als inwoner ingeschreven staan bij gemeente 
Lingewaard. De TONK vraagt u aan bij de gemeente Lingewaard en niet bij de gemeente Arnhem. Arnhem beoordeelt uitsluitend de TOZO aanvragen. 
 
Wanneer kom ik niet in aanmerking voor TONK? 

 Als uw inkomensterugval in januari 2021 minder is dan 15 procent ten opzichte van januari of februari 2020. 
 Als uw woonlasten aan huur of hypotheek in verhouding tot uw inkomen niet hoog zijn; 
 Als u en uw eventuele partner / huisgenoot beiden op 1 januari 2021 jonger waren dan 18 jaar. 

netto inkomen per 
maand t/m

enkel dubbel 3-voudig 4-voudig enkel dubbel 3-voudig 4-voudig

€ 2.500 40% 50% 65% 80% 35% 45% 65% 80%
€ 3.000 40% 50% 65% 80% 40% 50% 65% 80%
€ 5.000 45% 55% 65% 80% 40% 50% 65% 80%

> € 5000 50% 60% 65% 80% 50% 60% 65% 80%

eenpersoons-huishouden
grenswaarde woonquote per huishoudtype

meerpersoons-huishouden



 Als u en uw eventuele partner / huisgenoot beiden op 1 januari 2021 AOW ontvingen. 
 
Ik begrijp de TONK-berekeningen niet. Kan iemand me helpen? 
Dan kunt u bellen met 026-3260111. Een medewerker helpt u verder. 
 
Ik heb mijn aanvraagformulier en bijlagen ingediend. Hoe weet ik of mijn aanvraag is aangekomen?  
Noteer de datum waarop u de aanvraag indient.  
We doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Mocht u na 8 
weken niets vernomen hebben, neem met ons contact op via telefoonnummer 02603260111.  
 
Kan ik mijn TONK laten uitbetalen op mijn zakelijke rekening of de rekening van iemand anders?  
Nee. U kunt de TONK alleen laten uitbetalen op uw eigen privé-rekeningnummer. 
 
Wanneer krijg ik het besluit over mijn TONK-aanvraag?  
Als u uw aanvraag volledig indient, doen we ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Binnen 8 weken ontvangt u een brief als we een 
besluit hebben genomen. 
Als uw aanvraag niet volledig is en we meer gegevens van u nodig hebben, ontvangt u daarover bericht. Het kan dan langer duren voordat u een besluit 
van ons ontvangt. 
 
Ik ben het niet eens met het besluit dat ik ontving. Hoe kan ik bezwaar maken?  
Onder aan het besluit dat u ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken. Als u online bezwaar maakt, kunnen we uw bezwaar snel afhandelen. 
 
Moet ik TONK later terugbetalen? 
TONK is een eenmalige tegemoetkoming voor uw woonlasten. Voldoet u aan de voorwaarden en geeft u de gevraagde gegevens juist door? Dan hoeft 
u niets terug te betalen. 
 
Hoe bereken ik als ondernemer mijn netto-inkomsten uit eigen bedrijf?  
Beschikt u over inkomstengegevens in kwartaal- of jaaroverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken.  
Beschikt u niet over inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld hoe u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. 
Onderstaand leest u hoe. 



 
 
 
Een eenmalige tegemoetkoming is niet voldoende om mijn woonlasten te betalen. Wat nu? 
Meer informatie over rondkomen en ondersteuning vindt u op www.meedoeninlingewaard.nl en op de www.lingewaard.nl. U kunt mogelijk een aanvraag 
Bijzondere bijstand doen voor een woonkostentoeslag. De bijzondere bijstand kent echter wel specifiekere voorwaarden dan de TONK zoals een 
vermogenstoets. 
U kunt ook bellen naar 026-3260111.    
 
Ik ontvang binnen 8 weken een besluit over mijn TONK aanvraag. Kan ik tussentijds een voorschot ontvangen? 
Nee, u kunt geen voorschot ontvangen. Wij proberen elke aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u in de tussentijd financiële problemen? Kijk 
dan op www.meedoeninlingewaard.nl  Daar vindt u meer informatie en mogelijkheden voor ondersteuning. 
 
Ik heb TONK ontvangen. Mijn inkomen verandert tussen januari 2021 en juli 2021. Heeft dit gevolgen voor mijn TONK? 
Neen dit heeft geen gevolgen. 



 
De hoogte van TONK verschilt per gemeente. Waarom is dit? 
Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel TONK zij geven. TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Bij bijzondere bijstand kunnen gemeenten allerlei 
keuzes zelf maken, rekening houdend met de situatie in de eigen gemeente. 
 
TONK beschikkingen vóór 1 juni 2021 
Per 1 juni 2021 zijn de TONK voorwaarden versoepeld, waardoor wij eerdere aanvragen herbeoordelen. 
Blijkt uit deze herberekening dat alsnog recht is op toekenning of een hogere bijdrage, volgt een nabetaling en nieuwe besluit en beschikking. 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie over TONK?  
Neem dan contact met ons op via telefoon 026-3260111 
 


