
Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten (TONK)

Woont u in de gemeente Ooststellingwerf?

Heeft u financiële 
problemen? Neem 
contact op met 
Gebiedsteam 
van de gemeente 
Ooststellingwerf

Vraag bij uw eigen 
gemeente naar 
informatie over  
de TONK-uitkering

Is uw inkomen gedaald door de gevolgen
van corona?

Woont u in een huis waarvan u  
hoofdhuurder of eigenaar bent?

Ga naar www.ooststellingwerf.nl/tonk voor verdere voorwaarden  
en het aanvraagformulier. 

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Heeft u recht op de TONK-uitkering? Beantwoord de vragen in 
onderstaand stroomschema en kijk of u in aanmerking kunt komen.

Gas, water en elektriciteit
Zijn uw kosten voor gas, water en elektriciteit 
hoger dan € 200,- per maand, dan heeft u 
eenmalig recht op € 300,-. 

Huur of hypotheek 
Bij een huur (min huurtoeslag) of hypotheek 
van € 250,- per maand (minimale bedrag), is de 
uitkering € 50,- per maand, voor 6 maanden 
lang. De uitkering kan oplopen tot € 500,- per 
maand, afhankelijk van de hoogte van uw huur of 
hypotheek kosten. 

Uw inkomen is door de gevolgen van corona gedaald. Als u alleenstaande (ouder) bent en uw 
inkomen lager is dan € 1.330,- per maand, kunt u in aanmerking komen voor een volledige TONK-
uitkering. Als u gehuwd of samenwonend bent en u gezamenlijke inkomen lager is dan € 1.900,- per 
maand, kunt u ook in aanmerking komen voor een volledige TONK-uitkering. Is uw inkomen hoger 
dan deze twee bedragen? Dan zien wij dat inkomen als draagkracht. Dit deel van het inkomen wordt 
afgehaald van de TONK-uitkering die u ontvangt. Bent u bijvoorbeeld gehuwd en is het gezamenlijke 
inkomen € 2.000,- per maand? Dan wordt 6 (maanden) x € 100,- afgetrokken van de TONK-uitkering.

→ Inkomen

→ Kosten

De TONK-uitkering kan oplopen tot € 500,- per maand, voor 6 maanden lang. Maximaal kan de  
TONK-uitkering € 3.000,- zijn. Dit bedrag wordt in één keer aan u uitbetaald. De hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van uw woonkosten, uw inkomen en eventuele draagkracht. 

→ TONK-uitkering

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/tonk

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een aanvullende regeling op andere 
coronaregelingen en is bedoeld voor het betalen van woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek 
en de kosten van elektriciteit, gas en water. Zowel ondernemers als inwoners (ook tweeverdieners) die door 
corona minder inkomen hebben gekregen kunnen een TONK-uitkering aanvragen. 

Ondernemer en benieuwd voor welke sociale regelingen u in aanmerking komt? Doe de online check op www.ondernemersregelingen.nl/ooststellingwerf.


