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Voorbeeld 1 

 

Mijnheer Pieterse uit gemeente A is een alleenverdienende IT-manager bij een horeca-

groothandel met een maandsalaris van €4500. Hij woont in een half vrijstaand huis met 

een maandelijkse hypotheeklast van €900. Zijn werkgever lijdt zwaar omzetverlies door 

Corona en krijgt 50% NOW loonsubsidie voor zijn werknemers.  

Mijnheer Pieterse heeft vanwege Corona op verzoek van zijn werkgever 20% (€900) 

salaris ingeleverd maar krijgt van de resterende €3600 elke maand dus €1800 uit de 

NOW. Hij krijgt nu ook een maandelijkse TONK uitkering van €200 voor zijn woonlasten 

omdat die nu 25% van zijn Corona salaris bedragen. In totaal krijgt hij dus elke maand 

€2000 uit de Corona pot. 

Zou de echtgenote van mijnheer Pieterse ook werken zou hij weliswaar geen TONK meer 

krijgen maar nog wel steeds de €1800 van de NOW. De NOW kent namelijk geen 

partnertoets.  

Mijnheer Pieterse blijft ondertussen gewoon pensioen opbouwen. 

 

Voorbeeld 2 

 

In gemeente B, 5 km verderop, woont het gezin van mijnheer Jansen in een rijtjeshuis 

met een maandelijkse hypotheeklast van €600. Hij heeft een goedlopende 

kantoorboekhandel en een maandelijks inkomen van €3000. Zijn partner werkt parttime 

en verdient €1500. In totaal verdient het gezin van mijnheer Jansen €4500 net als 

Mijnheer Pieterse. 

Door de gedwongen winkelsluiting valt zijn gezinsinkomen met 60% terug tot €1500 (zijn 

partnerinkomen). Hij heeft door de partnertoets geen recht op TOZO. Wel krijgt hij de in 

gemeente B geldende maximale eenmalige TONK uitkering van €1250 oftewel €210 

Corona steun per maand. Dat is bijna 10x minder dan de €2000 van mijnheer Pieterse.  

Had mijnheer Jansen ook in gemeente A gewoond dan had hij de daar gehanteerde 

maximale TONK uitkering van €600 per maand gekregen, 3x meer dan in gemeente B 

maar nog steeds ruim 3x minder dan mijnheer Janssen. 

Mijnheer Janssen heeft als ondernemer netjes een reserve van €30.000 gespaard. Door 

de vermogenstoets van €12.590 in gemeente A moet hij eerst bijna de helft van zijn 

pensioen opeten voordat hij met terugwerkende kracht de in totaal €1250 TONK kan 

aanvragen. Hij vraagt zich af of dat nog wel de moeite is. 

http://www.tomsuters.nl/

