
Meest gestelde vragen - TONK 

 
Hieronder vind u de meest gestelde vragen over de TONK-regeling. 
 

Staat uw vraag hier niet bij? 
Als u vragen heef t kunt u op werkdagen, bellen met het Klanten Contact Centrum, van maandag t/m 
donderdag van 8.30-16.30 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur. Het telefoonnummer is 0519-298888 (keuze 

1). U kunt uw vraag ook mailen naar info@noardeast-f ryslan.nl. 
 

Welke inkomsten tellen mee? 

Bij inkomen kan in ieder geval worden gedacht aan: 

• inkomen uit arbeid; 

• inkomen uit de eigen onderneming; 

• inkomen uit een uitkering; 

• inkomen uit verhuur; en  

• inkomen uit partneralimentatie. 

 

Inkomen uit kinderalimentatie tellen wij niet mee. 
 

Ik ben zelfstandig ondernemer. Hoe bereken ik mijn inkomsten? 

Het inkomen moet worden berekend over de maanden januari 2020 en januari 2021. Dit geldt ook 

voor zelfstandigen. Voor zelfstandigen kan dit inkomen worden berekend zoals conform de regels van 

de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het inkomen uit het bedrijf  of  

zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers betref t de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag 

van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair 

percentage als bedoeld in artikel 6 lid 2 Tozo. 

 

Voorbeeld 

 

Omschrijving Voorbeeld 

- Het bedrag van de omzet (factuurbedrag)   € 1.210 

- Minus omzetbelasting (in het voorbeeld 

21%)   €    210 

- minus zakelijke kosten*   €    500 

- minus het forfaitair percentage (18% van 

het inkomen) **    €   90 (18% van 500) 

(1.210-210-500) = Wat dan nog overblijft is 

het inkomen wat je op moet geven     €  410 
 

 
 
Hoe bereken ik mijn inkomen als dit erg wisselt of sterk afwijkt van de peilmaand? 

Dan mag u het gemiddelde inkomen van de drie maanden voorafgaande aan de maand van de 
peilmaand rekenen.  
 

Welke woonlasten tellen mee? 

Een tegemoetkoming wordt verstrekt voor de kosten van:  

• huur van een woning; of  

• rente en af lossing in verband met een voor de f inanciering van de woning afgesloten 
hypotheek. 

 

De tegemoetkoming TONK voorziet alleen in deze kosten voor zover het gaat om een door de inwoner  
bewoonde woning. Het gaat dan om de woning waar de inwoner zijn hoofdverblijf heef t. De 
tegemoetkoming TONK voorziet niet in de kosten van een tweede woning of  een zakelijk pand.  



 

Bij een huurwoning gaat het niet om de kale huur maar om de all-in prijs. Dit betekent dat eventuele 
servicekosten in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.  
Indien er kosten voor energie (GWL) worden gerekend in de all-in prijs, dan wordt daar een fortfair 

bedrag ter hoogte van € 143,- per maand op in mindering gebracht. Dit is de gemiddelde kosten voor 
gas- en stroomgebruik volgens de NIBUD Prijzengids 2020-2021.  
 

De peilmaanden januari 2020 of januari 2021 zijn niet representatief om de inkomensterugval te 
kunnen vaststellen 
U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een andere peilmaand een beter beeld geef t van de 

inkomensterugval. Bijvoorbeeld als u als ondernemer in januari 2020 een lagere winst had. U moet dit 
aantoonbaar kunnen maken met bewijsstukken van uw inkomen.  
 

Ik heb geen recht, maar heb wel financiële problemen 
Neem dan vooral contact met ons op, dan kijken we samen met u of  er maatwerk geleverd kan 
worden. 

 
Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?  
Als u dit aanvraagformulier volledig heef t ingevuld, geef t dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De 

gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om 
extra informatie gevraagd. De gemeente streef t ernaar om u  binnen 4 weken en uiterlijk binnen 8 
weken te laten weten waar u aan toe bent.  

 
Is de tegemoetkoming een gift? 
U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook 

beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort  een groot bedrag 
ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen. 
 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf  uw gegevens controleren. De gemeente 
mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor 

de regeling. Zo kan de gemeente controleren of  u het juiste bedrag aan uitkering heef t ontvangen.  
 
Blijkt bij controle dat u te veel heef t ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag 

terugbetalen. Heef t u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.  


