
Huurtoeslag helpt vrije sector 
Veel huurders in de vrije sector kampen met minder inkomen door corona. 
Betalen van huur is daardoor lastiger voor hen. Woonbonddirecteur Zeno 

Winkels roept de Tweede Kamer op om huurtoeslag ook mogelijk te 
maken voor huurders met een laag inkomen die méér dan € 752,33 huur 
betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

"Vrije sectorhuurders kunnen geen beroep doen op de huurtoeslag, omdat 

hun huur te hoog is. Dat moet anders", aldus Winkels.  

Steun daklozenopvang 

In de brief aan de Tweede Kamer wijst Winkels er verder op dat er nog 
steeds mensen na een huisuitzetting op straat belanden, terwijl het aantal 

opvangplaatsen alweer wordt verlaagd. De Woonbond vraagt daarom ook 

om structurele steun aan gemeenten voor daklozenopvang. 

TONK-regeling 

Kun jij door inkomensterugval vanwege corona de huur niet meer 
betalen? Mogelijk kom je in aanmerking voor TONK. TONK staat voor 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Voorwaarden en hoogte 
van de tegemoetkoming verschillen per gemeente.  

Bron: Woonbond 

2 juni 2021 
 

 

 

https://www.woonbond.nl/system/files_force/bijlages/Brief_debat_wonen_en_corona.pdf?download=1
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tonk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tonk


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor 

noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien 

helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan 
te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per 

gemeente. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2021. 

 

Aanvragen TONK 
U vraagt TONK aan via de website van uw gemeente. Op de website van 

uw gemeente vindt u: 

 Informatie over vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen bij uw 

gemeente; 
 Het aanvraagformulier; 

 Informatie over hoe de aanvraag werkt; 
 Algemene informatie over de TONK. 

 

Voorwaarden TONK 
U komt mogelijk voor TONK in aanmerking als u in ieder geval: 

 18 jaar of ouder bent; 

 Aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis; 
 Uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw 

vermogen kunt betalen; 
 Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een 

toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten 
heeft om uw woonkosten van te betalen. 

 

Gemeenten voeren regeling TONK uit 
Uw gemeente voert de regeling uit. Dit betekent het volgende: 

 Gemeenten maken verschillende keuzes in het bepalen van de 

doelgroep en hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen 

inschatten wat er specifiek in hun gemeente nodig is. 
 Uw gemeente controleert of een huishouden onvoldoende 

draagkracht heeft en kijkt hiervoor welk deel van de woonkosten uw 
huishouden zelf nog kan betalen. 

 Uw gemeente bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag hebben 
om in aanmerking te komen voor de TONK.  



 Uw gemeente kan aanvullende voorwaarden vaststellen. Informeer 
hierover bij uw gemeente. 

 Uw gemeente bepaalt vervolgens per individuele aanvraag de 
hoogte van de TONK-uitkering. 

Voorbeelden van woonkosten 
 Huur of hypotheek; 

 Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water; 
 Servicekosten; 
 Gemeentelijke belastingen. 

Informeer bij uw gemeente welke woonkosten vallen onder de TONK. Dit 
kan per gemeente verschillen. 

Inkomsten die niet meetellen voor TONK 
 Waarde van uw woning; 

 Vermogen in uw onderneming; 
 Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL); 
 Tegemoetkoming in loonkosten (NOW). 

 

TONK houden of lenen 

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar soms beslist de 
gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan betaalt u deze later 

terug. Dit kan het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag 
krijgt. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente. 

 

 
Periode dat u TONK krijgt 

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: 
vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook 

met terugwerkende kracht. Zo kunt u in april 2021 de TONK-aanvragen 
voor januari, februari, maart, april en mei 2021. U vraagt de TONK-

uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt 
nodig heeft. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-januari-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-januari-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

