Aanvraagformulier TONK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar u de bijstand heeft
aangevraagd is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, en ook voor een
zorgvuldige verwerking van de gegevens op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Onder partner wordt verstaan de echtgenoot, echtgenote, geregistreerde
partner of degene waarmee u een gezamenlijke huishouding voert.

1.

Persoonsgegevens

Burgerservicenummer

:

Naam

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Straatnaam, huisnr, toevoeging

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Emailadres

:

Identiteitsbewijs en nummer :
Partnergegevens
Burgerservicenummer

:

Naam

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Identiteitsbewijs en nummer :
Reden aanvraag
Wat is de reden dat uw inkomen is gedaald?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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2.

Inkomen en vermogen

Vul hieronder het netto-inkomen in van uzelf, de partner en thuiswonende kinderen tot 18
jaar. Het gaat om het netto-inkomen zonder vakantiegeld over de maand januari 2020.
Vergeet u niet een bewijsstuk mee te sturen.
Aanvrager

Partner

Kinderen tot
18 jaar

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Overig inkomen
(bv uit
€
zelfstandige
werkzaamheden)

€

€

Januari 2020
Loon
Uitkering
(AOW, WAO,
etc.)
Pensioen(en)
Alimentatie

Per maand
of 4 weken?

Vul hieronder het netto-inkomen in van uzelf, de partner en thuiswonende kinderen tot 18
jaar. Het gaat om het netto-inkomen zonder vakantiegeld over de maand januari 2021.
Vergeet u niet een bewijsstuk mee te sturen.

Aanvrager

Partner

Kinderen tot
18 jaar

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Overig inkomen
(bv uit
€
zelfstandige
werkzaamheden)

€

€

Januari 2021
Loon
Uitkering
(AOW, WAO,
etc.)
Pensioen(en)
Alimentatie

Per maand
of 4 weken?

Heeft u de beschikking over de volgende middelen?
- contant geld;
- geld op betaal- en spaarrekeningen
- cryptovaluta (zoals bitcoins)
- de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met
aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
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Rekeningnummer

Ten name van

IBAN
IBAN
IBAN
Overige middelen*
Overige middelen*
* Let op! Lever hier een actueel bewijsstuk van in.
3.

€
€
€
€
€

Woonkosten van de door u bewoonde woning (Let op! Geen bedrijfsruimte)

Kosten van huur of hypotheek per maand

€ ……………………..

Kosten van elektriciteit, gas en water per maand

€ ……………………..

4.

Datum
saldo

Saldo

Eventuele vergoeding

Krijgt u ergens anders ook een vergoeding voor deze kosten?
Zo ja, van wie en hoe hoog is deze vergoeding?

Ja

Nee

Naam:______________________________
Hoogte van de vergoeding: €_________________
Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag.
5.

Betaling

Vul hier het IBAN en de naam waar dit IBAN op staat in: ……………………..
Ten name van:…………………………………………..
6.

Ondertekening

Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat zijn/haar/hun gegevens door de
gemeente op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties en
personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking
daarop heeft ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van de gemeente. Dit geldt niet indien u bericht heeft ontvangen dat de
afwikkeling van uw aanvraag langer dan acht weken in beslag zal nemen.
Uzelf

Partner

Plaatsnaam

: _____________________

____________________

Datum

: _____________________

____________________

Handtekening

: _____________________

____________________
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CHECKLIST
De hierna aangekruiste bewijsstukken zijn noodzakelijk voor de inname en verdere
afhandeling van uw aanvraag. U kunt hiervan kopieën inleveren.
Het geheel ingevulde en ondertekende aanvraagformulier

Geldig legitimatiebewijs/vreemdelingendocument van uzelf en uw partner (geen
rijbewijs)

Laatste bankafschriften van de afgelopen 2 maanden van alle rekeningen (ook
spaarrekeningen) van uzelf/ uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar
Indien van toepassing: bewijsstuk huurtoeslag

Bewijsstukken van de kosten waarvoor TONK wordt gevraagd (betaling huur of
hypotheek en gas, water en stroom)
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