Toelichting
uitkeringsspecificatie Tozo
Deze toelichting hoort bij de uitkeringsspecificatie van de uitbetaling van de Tozo-periode.

Voorbeeld:

In deze kolom staat
het bedrag dat we
op uw uitkering
inhouden, bijvoorbeeld uw Tozo-

In deze kolom staat

het verschil van de

inkomsten (zie

volgens de bijstands-

bedragen in de eerste

pagina 2).

wet recht op heeft.

Tozo is onderdeel van de

In deze kolom staat

voorschotten, of uw

het bedrag waar u

en tweede kolom.

Participatiewet.

UITKERINGSSPECIFICATIE Participatiewet
Bedrag bij

Bedrag af

Saldo

Berekening maart 2020
bijstandsnorm alleenstaande 21+
Hier staat uw leefsituatie en leeftijd
waarop uw
uitkering wordt
gebaseerd.

1.052,32

Netto recht op uitkering

1.052,32

Berekening april 2020
bijstandsnorm alleenstaande 21+

1.052,32

Netto recht op uitkering

1.052,32

Berekening mei 2020
bijstandsnorm alleenstaande 21+

1.052,32

te betalen

1.052,32

Totaal netto recht op uitkering

3.156,96

Inhoudingen
Terugvordering/verhaal/civiel/boete

3.156,96

Totaal inhoudingen

3.156,96

Hier staat wat we
van uw Tozo-

Uit

uitkering aftrekken

Als u recht op uitkering heeft, is de volgende maandelijkse betaaldag 24 juli 2020.

0,00

(‘inhouden’).
Bijvoorbeeld de
voorschotten die u

Dit is het bedrag dat aan u wordt uitbetaald. Dat is het

heeft ontvangen.

verschil tussen het ‘Totaal netto recht op uitkering’ en het
‘Totaal inhoudingen’. Het bedrag is € 0,00 als de
voorschotten gelijk waren aan het bedrag waar u in de
Tozo-periode recht op had.
Als niet alle voorschotten die u heeft ontvangen,
verrekend konden worden met de toegekende uitkering
dan krijgt u hierover apart bericht.
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Welke inkomsten tellen mee?
Inkomsten die voor Tozo meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:
• loon/salaris
• partner- en kinderalimentatie
• WW-uitkering, WIA-uitkering of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en ziektewet-uitkering
• uitkering Algemene nabestaandenwet
• periodieke giften
• inkomsten uit politieke betrekkingen
• continuïteitsbijdrage (voor ondernemers in de zorg)
• wachtgeld APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
• TOFA-uitkering (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)
• ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators
• pensioenen of uitkering uit een lijfrenteproduct
• buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn
gekomen als gevolg van de coronacrisis
• rente over vermogen
• dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen
• inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap
Voor Tozo 2 geldt ook het inkomen van een eventuele partner als inkomen. Ook het AOW-inkomen van de partner en een eventuele AOW-partnertoeslag worden meegerekend.

Welke inkomsten tellen niet mee?
Inkomsten die voor Tozo niet meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:
• toeslagen van de Belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag)
• voorlopige teruggaven van de inkomstenbelasting
• kindgebonden budget
• kinderbijslag
• tegemoetkoming uit de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) of TVL mkb (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
• vergoeding voor vrijwilligerswerk tot een maximumbedrag van €170,00 per maand
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