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Colofon  

 

De handreiking is opgezet en vastgesteld door een werkgroep met daarin het 

ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, VNG, Divosa, een aantal 

gemeenten en Stimulansz.   

 

De handreiking is ontwikkeld door Stimulansz in opdracht van Divosa.   
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Beste lezer,  

 

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk 

omdat zij hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Divosa is blij dat het 

kabinet de urgentie ziet om deze huishoudens te ondersteunen met een Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en hiervoor middelen beschikbaar 

heeft gesteld. Divosa denkt dat de TONK kan helpen om de problematiek door de 

corona-crisis te dempen. Daarom werken we eraan onze leden in het gemeentelijk 

sociaal domein daarin zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van de 

TONK. 

Met deze handreiking kunnen gemeenten aan de slag. De TONK is gereed voor 

uitvoering en gemeenten bereiden zich voor op het openstellen van de regeling. 

Divosa heeft deze handreiking opgesteld op basis van het doel en de invulling van 

de TONK zoals bestuurlijk afgesproken tussen het ministerie van SZW en de VNG. 

De handreiking kan gemeenten helpen bij de lokale invulling van de TONK-regeling 

en geeft richtlijnen voor gemeentelijke besluitvorming.  

We berichtten eind 2020 al over de kabinetsplannen voor een aanvullende regeling 

voor huishoudens in financiële problemen als gevolg van corona, de contouren van 

de regeling op basis van de bijzondere bijstand, de uitnodiging aan gemeenten om 

hier in de voorbereiding op mee te kijken en de inzet van Divosa in die gesprekken. 

Op divosa.nl/tonk bundelen we voor onze leden in het gemeentelijk sociaal domein 

voortdurend relevante informatie, documenten en actualiteiten over TONK. 

Als Divosa vinden we het goed als gemeenten extra middelen hebben om 

huishoudens met financiële problemen door de coronacrisis te kunnen helpen. 

Divosa heeft bij het Rijk ingezet op een zo uitvoerbaar mogelijke regeling. De druk 

op de gemeentelijke uitvoering is immers al erg hoog. Tegelijkertijd is de TONK 

ook geen universeel ‘duizenddingendoekje’. Het kan en zal niet iedereen uit de 

brand helpen. Gemeenten hebben bovendien beleidsvrijheid en zullen de TONK 

uiteindelijk op verschillende manieren gebruiken. Divosa zal hier, bijvoorbeeld in 

de communicatie, actief aandacht aan besteden. Ook de oplossingen en 

knelpunten van gemeenten in de uitvoering van TONK zullen we met het Rijk 

blijven bespreken. Blijf die dan ook met ons delen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Erik Dannenberg  

 

Voorzitter Divosa   
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1. Inleiding TONK 
 

Sommige huishoudens hebben te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke 

en plotselinge terugval in hun inkomen. Vanwege de economische crisis door de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van het coronavirus. Deze 

huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van 

noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden 

opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen 

uit de steunpakketten. Sommige huishoudens dreigen tussen wal en schip te 

vallen. Het Rijk en gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor deze huishoudens 

met financiële zorgen.  

1.1 TONK 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke 

tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is voor 

huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de 

noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Het gaat hierbij 

om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een 

inkomensondersteunende regeling . De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 

01.01.2021 tot en met 30.06.2021. In deze periode wordt een ruimere toegang 

tot het instrument van de bijzondere bijstand geboden. Ook wordt van gemeenten 

gevraagd aandacht te besteden aan armoede- en schuldenproblematiek,  bij een 

aanvraag TONK. Zodat gemeenten via omscholings- en re-

integratiemogelijkheden de arbeidsmarktpositie van aanvragers kunnen 

verbeteren.  

1.2 Geen aanpassing wetgeving 

Op grond van de Participatiewet (Pw) kan door de gemeente in individuele gevallen 

bijzondere bijstand verstrekt worden als het door bijzondere omstandigheden niet 

meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen (artikel 35 lid 1 Pw). 

Gemeenten hebben daarbij eigen beleidsvrijheid. Er worden voor de 

tegemoetkoming TONK géén nadere centrale regels vastgesteld. Het is en blijft 

aan de gemeenten om in voorkomende individuele gevallen, ruimhartiger om te 

gaan met draagkracht dan de gemeentelijke richtlijnen in “niet coronatijd” 

voorschrijven.  

1.3 Wel aanpassing lokale regels 

Het is wenselijk de bestaande gemeentelijke beleidsregels bijzondere bijstand aan 

te passen om deze nieuwe doelgroep toegang te kunnen bieden. Daartoe kan de 

gemeente ‘Tijdelijke beleidsregels TONK’ opstellen. Deze tijdelijke beleidsregels 

kunnen door het college worden vastgesteld. Bij sommige gemeenten is de 

bevoegdheid tot vaststelling van beleidsregels voor bijzondere bijstand 

gemandateerd aan de directeur. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de 

aanpassing van lokale regels. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor 

gemeenten. Het is aan gemeenten zelf om (beleids)keuzes te maken en op basis 

van die keuzes tijdelijke beleidsregels TONK vast te stellen.    
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1.4 Financiën en verantwoording 

Via de tijdelijke noodmaatregel TONK wordt een ruimere toegang tot het 

instrument van de bijzondere bijstand geboden. Daartoe wordt €130 miljoen extra 

aan het gemeentefonds toegevoegd. Uit dat bedrag dienen tevens de 

uitvoeringskosten van de TONK te worden voldaan. De (beleids)keuzes van de 

gemeenten zijn van invloed op het bedrag dat uiteindelijk wordt besteed1. In april 

wordt €65 miljoen voor het eerste kwartaal aan het gemeentefonds toegevoegd. 

Begin juli zal een tussentijdse meting plaatsvinden2.  Dan zal op basis van de dan 

geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het 

tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. De afspraken over de beleidsinzet 

zullen, net als de lopende steunpakketten, gelden tot 1 juli 2021.  

Verdeling van middelen en financiële verantwoording 

De middelen voor TONK worden in twee tranches via het gemeentefonds 

beschikbaar gesteld op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit cluster wordt 

verdeeld op basis van de maatstaven lage inkomens met drempel, 

eenpersoonshuishoudens, klantpotentieel regionaal en adressendichtheid. De 

middelen zijn niet geoormerkt en moeten lokaal verantwoord worden.  

Betalingen worden op dezelfde wijze geregistreerd als nu het geval is bij bijzondere 

bijstand. Er kan dus niet gezien worden of het om een toekenning TONK gaat of 

om een reguliere toekenning bijzondere bijstand. Er geldt geen aparte 

verantwoording over de middelen. 

Rijk en gemeenten monitoren door regelmatig overleg en via beschikbaar komende 

gegevens vanuit het CBS en de Divosa benchmark hoe de implementatie en de 

uitvoering verloopt. Zo mogelijk wordt bij de verdeling van de tweede tranche 

gekeken of een andere verdeelsleutel nodig is.  

1.5 Aanpassing lokale ICT 

De mate van automatisering van het proces van bijzondere bijstand verschilt 

tussen gemeenten. De meeste aanpassingen lijken nodig in digitale 

aanvraagformulieren, beslisbomen en rekenmodules om inkomen of vermogen 

vast te stellen.  

Een eerste inschatting van ICT-leveranciers is dat aanpassing van systemen een 

doorlooptijd van minimaal twee weken heeft. Maar dit is uiteraard afhankelijk van 

de benodigde wijzigingen en kan per gemeente verschillen. ICT-leveranciers 

kunnen aanpassingen doorvoeren als de besluitvorming duidelijk is.  

  

                                                           
1 De TONK leidt tot een begrotingswijziging dus denk eraan dat de gemeenteraad ook wordt betrokken.  
2 In juli is er inzicht in de eerste 5 maanden waardoor er zicht op is of gemeenten uitkomen met het budget 
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2. Doelgroep van de TONK 
 

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens: 

• die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken 

hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,  

• die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en 

• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.  

Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht 

(meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de 

coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen. Ook burgers die al in 2020 

ingestroomd zijn in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, 

maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te 

betalen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de TONK (afhankelijk van de 

gemeentelijke beleidsregels). De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) 

tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.  

De TONK ziet op de periode 01.01.2021 tot en met 30.06.2021. Gemeenten 

kunnen in hun tijdelijke beleidsregels TONK vastleggen dat met terugwerkende 

kracht vanaf 01.01.2021 de tegemoetkoming TONK aangevraagd kan worden.  

 

3. Recht op bijzondere bijstand 
 

Via de tijdelijke noodmaatregel TONK wordt een ruimere toegang tot het 

instrument van de bijzondere bijstand geboden. Om de genoemde ruimere 

toegang te bewerkstelligen is een aanpassing van de bestaande beleidsregels 

nodig. In dit hoofdstuk is volledigheidshalve eerst op hoofdlijnen aangegeven wat 

de reguliere regels zijn omtrent bijzondere bijstand die ook gelden voor de 

tegemoetkoming TONK. Vervolgens is in de grijze tekst aangegeven op welke 

punten in het kader van de TONK wordt afgeweken van de reguliere regels 

bijzondere bijstand. 

3.1 Uitsluitingsgronden bijzondere bijstand 

3.1.1 Is de aanvrager rechthebbende? 

Op basis van artikel 11 Pw dient vastgesteld te worden of de aanvrager een 

rechthebbende3 is; de kosten verbonden zijn aan Nederland 

(territorialiteitsbeginsel) en of sprake is van kosten waarin nog niet is voorzien.  

                                                           
3 Een rechthebbende is een Nederland woonachtige Nederlander. Ook niet-Nederlanders kunnen met een Nederlander gelijkgesteld worden als zij 

over een geldige verblijfstitel beschikken. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan bestaat er geen recht op bijzondere bijstand. Als bijvoorbeeld 
een toerist zonder geldige verblijfstitel verblijft en bijzondere bijstand aanvraagt, dan dient deze te worden afgewezen op artikel 11 Pw. 
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3.1.2 Is er sprake van een uitsluitingsgrond? 

Is er sprake zijn van één van de uitsluitingsgronden van artikel 13, eerste lid Pw 

dan bestaat er in beginsel geen recht op de tegemoetkoming TONK.  

3.2 Voorliggende voorzieningen 

Er bestaat geen recht op een tegemoetkoming TONK wanneer een beroep kan 

worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 Pw). De gemeente kan 

geen tegemoetkoming TONK verstrekken als betrokkene een beroep kan doen op 

een voorliggende voorziening die gezien haar aard en doel geacht wordt passend 

en toereikend te zijn. Slechts op individuele gronden, als daar zeer dringende 

redenen voor zijn, mag de gemeente daarvan afwijken (artikel 16 Pw).  

Er kan samenloop zijn met andere regelingen uit het steun- en herstelpakket van 

het Rijk zoals de Tozo. Een aanvrager die Tozo-uitkering ontvangt is niet bij 

voorbaat uitgesloten voor de tegemoetkoming TONK.  

Let op! Een vergoeding op basis van de TVL of NOW wordt niet beschouwd als 

voorliggende voorziening. 

3.3 Dringende redenen 

Op grond van artikel 16 Pw kan de gemeente aan de aanvrager die gelet op artikel 

11, 12 13, 14 of 15 Pw geen recht heeft toch een tegemoetkoming TONK 

verstrekken als zeer dringende redenen daartoe noodzaken. 

  

4. Voldoet betrokkene aan de criteria van bijzondere 

bijstand zoals genoemd in artikel 35 Pw? 
 

Wanneer is vastgesteld dat de aanvrager tot de doelgroep (§ 2) behoort en hij niet 

is uitgesloten van de tegemoetkoming TONK dan wordt aan artikel 35 Pw getoetst. 

Om te bepalen of een aanvrager in aanmerking komt voor bijzondere bijstand zijn 

de volgende vragen van belang.  

• Doen de kosten zich daadwerkelijk voor? 

• Zijn de kosten noodzakelijk? Is er sprake van bijzondere omstandigheden?  

• Heeft de betrokkene voldoende draagkracht?  

Deze vragen zijn ook van belang voor de TONK maar dienen aan de hand van 

(ruimhartige) tijdelijke gemeentelijke beleidsregels TONK te worden beantwoord. 

4.1 Doen de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd zich voor? 

Net als bij de bijzondere bijstand, dient de tegemoetkoming TONK verstrekt te 

worden voor noodzakelijke kosten van het bestaan die ook echt gemaakt zullen 

worden (of gemaakt zijn). Als de kosten achteraf lager blijken te zijn dan het 

bedrag dat aan bijzondere bijstand is toegekend, dan bestaat er slechts aanspraak 

voor de kosten die zich wel hebben voorgedaan. 
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4.2 Zijn de kosten noodzakelijk? 

Welke kosten noodzakelijk zijn in het kader van bijzondere bijstand heeft de 

wetgever niet specifiek benoemd.  

De gemeente kan in de tijdelijke beleidsregels TONK aangeven welke kosten 

noodzakelijk worden geacht en in aanmerking komen voor een vergoeding. De 

focus ligt op woonkosten.  

4.2.1 Woonkosten 

De TONK is met name bedoeld voor de woonkosten. Voor deze kosten kan voor de 

hele TONK periode een tegemoetkoming worden verstrekt. Onder woonkosten 

wordt in ieder geval verstaan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten 

voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht (G/W/L).  

Voorbeeld  

In het kader van de TONK kan de gemeente in de tijdelijke beleidsregels TONK 

opnemen dat bijzondere bijstand mogelijk is voor het deel van de woonkosten dat 

niet gedragen kan worden door de aanvrager. Daarbij kan aangesloten worden bij 

de subsidiabele huurgrens. Bijvoorbeeld door uitsluitend voor de kosten die boven 

het bedrag van de maximale subsidiabele huur (grens 2021) minus de maximale 

huurtoeslag een tegemoetkoming uitkomen, TONK te verstrekken. 

Van een verhuisverplichting (die bij een toekenning van bijzondere bijstand kan 

worden opgelegd) wordt in de tijdelijke beleidsregels TONK afgezien.  

4.2.2 Andere kosten 

Het college kan de beleidsregels TONK toespitsen op bepaalde kosten. Uiteraard 

kan het nodig zijn om ook andere kosten te vergoeden. Dit kan gebeuren op basis 

van de reguliere beleidsregels voor bijzondere bijstand binnen de gemeente.  

4.3 Komen de kosten voort uit bijzondere omstandigheden?  

Bijzondere bijstand is alleen mogelijk als sprake is van noodzakelijke kosten die 

voorvloeien uit bijzondere omstandigheden.  

Wanneer sprake is van een terugval in inkomen als gevolg van corona waardoor 

woonlasten niet meer voldaan kunnen worden, dan is daarmee vastgesteld dat 

noodzakelijke kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Immers, een 

pandemie waardoor de aanvrager nauwelijks of geen geld meer kan verdienen en 

daardoor bijvoorbeeld de huur of hypotheek niet meer kan voldoen, kan als een 

bijzondere omstandigheid worden aangemerkt.  

Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële 

terugval in inkomen het gevolg is van corona.  

4.4 Is er draagkracht?  

Wanneer is vastgesteld dat sprake is van noodzakelijke kosten die voortvloeien uit 

bijzondere omstandigheden dan wil dat nog niet zeggen dat er ook recht op een 

tegemoetkoming TONK bestaat. De gemeente is bevoegd om in het kader van de 

TONK draagkrachtregels op te stellen. Het college heeft bijvoorbeeld ruimte om 

inkomensgrenzen vast te stellen. Echter kan het zo zijn dat aanvragers door 

terugval in hun inkomen door corona nog wel een inkomen boven het sociaal 

https://inzichtsociaaldomein.nl/Domeinen/Alles/Middelen-en-draagkracht-voor-bijzondere-bijstand#160079
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minimum hebben, maar dat naar het oordeel van het college te laag is om 

bepaalde vaste lasten te voldoen. Om vast te stellen aan welke voorwaarden 

voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 

TONK dient de gemeente een aantal beleidskeuzes te maken.  

4.4.1 Vuistregels draagkracht 

De gemeente heeft beleidsvrijheid met betrekking tot het vaststellen van de 

draagkracht, maar om aan het doel van de TONK te voldoen gelden enkele 

vuistregels. 

• Het gaat om mensen die een substantiële terugval in inkomen hebben gehad; 

• Waardoor de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare 

vermogen voldaan kunnen worden.  

• Als vermogen wordt enkel direct beschikbaar privévermogen (dus geen vermogen 

uit de onderneming) in aanmerking genomen.  

In de bijlage van deze handreiking zijn twee voorbeelden (werkwijzen) opgenomen 

hoe de gemeente kan bepalen wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming 

TONK.  

4.4.2 Middelen die in aanmerking worden genomen 

Bij de beoordeling van een aanvraag bijzondere bijstand zijn artikel 31, tweede lid 

en artikel 34, tweede lid Pw niet van toepassing. Dit geldt ook voor de 

tegemoetkoming TONK. 

Er kan een tegemoetkoming TONK worden verstrekt voor zover de aanvrager een 

dusdanige terugval in inkomen heeft gehad waardoor hij niet beschikt over de 

middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan. In de 

tijdelijke beleidsregels TONK kan de gemeente vastleggen wat onder inkomen 

wordt verstaan. Het kan dan in ieder geval gaan om inkomsten uit arbeid, 

inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit verhuur en inkomsten uit partner- en/of 

kinderalimentatie.  

Daarnaast kan de gemeente in de tijdelijke beleidsregels TONK vastleggen welke 

middelen nog meer meetellen voor de vaststelling van het recht op TONK. Zo kan 

de gemeente bijvoorbeeld vaststellen dat een aanvrager met meer dan een X 

bedrag 4aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking komt voor de TONK. De 

geldmiddelen worden in ieder geval meegeteld van: 

• de aanvrager zelf, en 

• de partner van de aanvrager. 

Met beschikbare geldmiddelen wordt bedoeld geldmiddelen waarover de aanvrager 

beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Het gaat dan dus (ook) om middelen die 

snel tot geld omgezet kunnen worden. Met beschikbare geldmiddelen wordt in 

ieder geval bedoeld: 

• contant geld; 

• geld op betaal- en spaarrekeningen; 

• cryptovaluta (zoals bitcoins); 

                                                           
4 Het college heeft volledige vrijheid bij het vaststellen van een vermogensgrens   
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• de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, 

obligaties, en opties en effecten in depot).  

Drempelbedrag 

De gemeente mag rekening houden met een drempelbedrag5 (artikel 35, lid 2 Pw). 

Zo kan voorkomen worden dat gemeenten voor zeer geringe bedragen een 

tegemoetkoming TONK moeten verstrekken.  

4.5 Hardheidsclausule  

Het kan voorkomen, dat de gevolgen van de tijdelijke beleidsregels TONK vanwege 

bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de 

beleidsregel te dienen doelen. In dat geval kan gemeente op basis van artikel 4:84 

Algemene wet bestuursrecht toch een tegemoetkoming Tonk toekennen, ook al 

bestaat er op basis van het gemeentelijk beleid geen recht. De gemeente kan er 

ook voor kiezen een hardheidsclausule op te nemen in de tijdelijke beleidsregels 

TONK.  

Voorbeeld hardheidsclausule  

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand kan het college, 

gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de 

aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de 

aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een 

tijdelijke tegemoetkoming indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken. 

 

5. Inlichtingenplicht 
 

De inlichtingenplicht geldt voor de TONK onverkort. Dat betekent dat de aanvrager 

elke wijziging die van invloed is of kan zijn op het recht op of de hoogte van de 

tegemoetkoming moet doorgeven. Het is belangrijk om hier helder over te 

communiceren bij de aanvraag, omdat het vaak zal gaan om mensen die geen 

bijstand ontvangen (die vallen onder de reguliere bijzondere bijstand) en dus niet 

bekend zijn met de regels. Het gaat om inkomen, maar ook om de 

gezinssamenstelling en woonplaats. Door duidelijk te wijzen op de 

inlichtingenplicht en aan te geven dat steekproefsgewijze controle plaatsvindt, 

hoeft geen hercontrole gedaan te worden. Als achteraf blijkt dat op basis van 

onjuiste informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand is verstrekt 

dan dient de gemeente over te gaan tot terugvordering.   

 

Het college heeft overigens binnen artikel 35 Pw de bevoegdheid te bepalen dat 

bijzondere bijstand (en dus ook de tegemoetkoming TONK) gedurende een 

bepaalde periode (bijvoorbeeld van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021) wordt 

gebaseerd op het inkomen in een peilmaand. Daarmee hoeven wijzigingen in 

iemands financiële positie geen invloed te hebben op de aanspraak TONK. 

                                                           
5 Het college kan bijzondere bijstand weigeren, indien de in artikel 35, eerste lid bedoelde kosten binnen twaalf maanden een bedrag van € 138 niet 
te boven gaan 
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6. Tekortschietend besef 
 

Een aanvraag om een tegemoetkoming TONK kan ook voortkomen uit een 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het 

bestaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de aanvraag tegemoetkoming TONK geheel 

of gedeeltelijk wordt geweigerd of in de vorm van een lening wordt verstrekt.  

 

7. Vorm van bijstand  
 

Het uitgangspunt is dat de tegemoetkoming TONK om niet verstrekt wordt. Dit 

betekent dat de ontvanger de tegemoetkoming niet hoeft terug te betalen. De 

tegemoetkoming TONK kan ook in de vorm van een lening worden vertrekt als 

betrokkene op korte termijn over voldoende middelen zal beschikken om de kosten 

zelf te dragen of de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een 

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. 

Indien er sprake is van de situatie dat de aanvrager op korte termijn alsnog over 

genoeg inkomen beschikt zou je kunnen besluiten om een lening te verstrekken in 

plaats van om niet. Mocht op termijn blijken dat aflossing van de leenbijstand niet 

of slechts deels mogelijk is, zou de gemeente de (rest-)vordering kunnen 

kwijtschelden. 
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BIJLAGE 
 

Voorbeeld Werkwijze I 

Een mogelijkheid is om te kijken naar het percentage waarmee het inkomen van 

de aanvrager is gedaald ten opzichte van vóór de coronacrisis. Een berekening 

voor het recht op TONK zou er als volgt uit kunnen zien: 

Een huishouden heeft recht op een TONK-uitkering indien: 

1. het inkomensverlies in de periode van de coronacrisis minimaal X % bedraagt, 

2. het aandeel van de woonlasten minimaal Y % van het (lagere) inkomen bedraagt, 

en 

3. het vermogen niet meer bedraagt dan € Z . 

 

De hoogte van de TONK bedraagt dan maximaal € 1.000 voor de gehele looptijd 

van de TONK-regeling.  

U kunt bijvoorbeeld uitgaan van X = 30, Y = 25 en Z = gelijk aan de 

vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, lid 3 Pw.  Deze groen gemarkeerde 

bedragen en percentages kunnen naar eigen inzicht door de gemeente worden 

ingevuld.  

Voor de uitvoering is dan (naast de overige eisen op basis van de Pw) de volgende 

informatie nodig: 

a) De hoogte van het oude inkomen (peildatum 1 januari 2020) (A) 

b) De hoogte van het nieuwe inkomen (peildatum 1 januari 2021 (B) 

c) De hoogte van de vaste (woon)lasten (C) 

d) De hoogte van het vermogen (D) 

 

 

Voor een tegemoetkoming TONK geldt dan: als 

1. (A-B)/A * 100% > X% en 

2. C/B * 100% > Y % en 

3. D < € Z 

heeft een huishouden recht op een tegemoetkoming TONK tot een maximaal 

bedrag van bijvoorbeeld € 1.000. 

Omdat de tegemoetkoming TONK net als de bijzondere bijstand verstrekt wordt 

voor noodzakelijke kosten die ook echt gemaakt zullen worden (of gemaakt zijn) 

kan de gemeente rekening houden met “aanvaardbare” vaste lasten ter hoogte 

van Y% van het inkomen. Dan wordt de hoogte van de tegemoetkoming TONK het 

bedrag dat in deze periode uitkomt boven deze aanvaardbare grens met een 

maximum van € 1.000.  
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Voorbeeld werkwijze II 

Bij deze werkwijze wordt niet perse gekeken naar de mate van inkomensterugval 

ten opzichte van het oude inkomen (van voor corona). De aanvrager moet 

verklaren dat sprake is van inkomensterugval als gevolg van corona. Het inkomen 

van de aanvrager wordt gebaseerd op de peilmaand januari 2021.  

Daarnaast gaat deze werkwijze uit van aanvaardbare woonkosten op sociaal 

minimum, oftewel een bepaald (minimum)bedrag.  

Uitgangspunten en benodigde informatie voor de hoogte van de TONK zijn: 

a) De hoogte van het nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) (A) 

b) De hoogte van de vaste lasten (B) 

c) De hoogte van het vermogen (C) 

d) Draagkrachtpercentage (D) over inkomen boven Sociaal Minimum 

 
Bij het inkomen (A) is van belang of dit gelijk is aan het sociaal minimum of hoger. 
Van belang is verder welk deel van de vaste lasten naar het oordeel van het college 
voldaan kunnen worden uit een inkomen op het sociaal minimum. Bijvoorbeeld 
een bedrag van € 430 per maand aan hypotheekrente of (kale) huur (vergelijkbaar 
met het huurbedrag dat bij een sociale huurwoning voor rekening van de 
betrokkene blijft in het kader van de huurtoeslag). 
Bij inkomen en vermogen boven het Sociaal Minimum bepaalt het college welk 
deel daarvan kan worden ingezet voor de betreffende vaste lasten. Bijvoorbeeld 
80 of 100% van het meerinkomen.  
 
Dit leidt tot een aanspraak op TONK per maand die als volgt wordt bepaald. 
 

 Wanneer het nieuwe inkomen A gelijk is aan het sociaal minimum (bijstand, TOZO 

of anderszins) en het vermogen ligt onder C: 

 

B - € 430 (per maand) 

 

 

 (B – Sociaal Minimum) x Y% - € 430 (per maand) 

 

Bij draagkracht in het vermogen kan bepaald worden dat geen aanspraak bestaat 

op de TONK of dat de TONK later ingaat. 

 

Als een alleenstaande of twee samenwonenden een woning delen met anderen, 

kan bijvoorbeeld worden uitgegaan dat deze medebewoners ook een deel van de 

woonlasten betalen. Het bedrag van €430 in het voorbeeld hierboven kan dan 

hoger worden vastgesteld. 

Het college kan ervoor kiezen om het bedrag voor de TONK en/of de looptijd te 

maximeren. Hiermee kan het college ervoor te zorgen dat de geraamde uitgaven 

voor de TONK binnen het budget blijven dat het Rijk daarvoor aan de gemeente 

beschikbaar stelt. 

 


