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Uitwerking rapportage IB 
 

Terugkoppeling van het IB gebeurt via een Ja [J], een Nee [N] of een [NVT]. Het IB spreekt van 

Belemmeringen: 

 

Belemmering adresbewoning:  

J: Er kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de aanvrager en de eventuele partner 

gedurende de gehele Tozo periode op hetzelfde adres waren ingeschreven. 

N:  Er kan met zekerheid worden vastgesteld dat de aanvrager en de eventuele partner 

gedurende de gehele Tozo periode op hetzelfde adres waren ingeschreven. 

 

Het IB controleert in de BRP of de aanvrager en diens eventuele partner al sinds de start van de Tozo 

uitkering op het huidige (op moment van uitvragen BRP) adres woont. Als de partner op het moment 

van uitvragen BRP niet op hetzelfde adres woont, dan kunnen we niet zien of deze hier eerder wel 

heeft gewoond. Let op! Het IB controleert niet of de aanvrager wel woonachtig is in uw 

verzorgingsgebied. 

 

Reden belemmering adresbewoning: 

Partner niet ingeschreven op adres op aanvangsdatum Tozo 

• Aanvrager verhuisd na ingangsdatum Tozo 

• Aanvrager voert geen woonadres (enkel postadres). 

• Niet getoetst. 

• Adressituatie kan niet worden vastgesteld, omdat de gemeente heeft 

• geen toestemming verleend om haar gegevens te laten raadplegen in het BRP. 

 

Belemmering aantal Tozo op 1 adres 

J :  Er is meer dan 1 Tozo aanvrager op het adres in de betreffende rapportageronde. 

N:  Er is slechts 1 Tozo aanvrager op adres in de betreffende rapportageronde 

 

Aantal Tozo aanvragers op adres: 

• De eventuele partner wordt niet meegerekend 

• E en ondernemer met Tozo 1 en 2 telt als 1 aanvraag. 

• Als hetzelfde dossier in verschillende rapportagerondes / maanden wordt aangeleverd, dan 

worden die niet bij elkaar opgeteld 

• Als een persoon (BSN) meerdere keren in het aanleverbestand voorkomt op verschillende 

regels bijvoorbeeld als partner en als aanvrager dan tonen wij dit als 2 aanvragen op een 

adres. 

 

Belemmering eigenaarschap 

J :  De aanvrager was op of voor 17 maart (mede --) eigenaar, enig aandeelhouder of maat van 

alle ondernemingen die op zijn naam staan in het handelsregister. 

N: De aanvrager was op of voor 17 maart geen (mede --) eigenaar, enig aandeelhouder of maat 

van alle ondernemingen die op zijn naam staan in het handelsregister. 

 

Belemmering meerdere eigenaren 

J :  Tenminste één van de door aanvrager aangeleverde ondernemingen heeft meerdere 

eigenaars (staat in het handelsregister met de omschrijving BV met meerdere eigenaars). 
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N:  Geen van de door aanvrager aangeleverde ondernemingen heeft meerdere eigenaars met 

rechtsvorm besloten vennootschap (BV), maar deze is volledig eigendom van de aanvrager. 

 

Gevonden KvK nummers 

• Hier worden alle KvK nummers getoond die op naam staan van de aanvrager. 

• Dit gegeven wordt ter informatie meegeleverd en vormt nooit een belemmering. 

 

Belemmering studiefinanciering 

Belemmering studiefinanciering aanvrager 

J:  De aanvrager heeft studiefinanciering ontvangen in de periode, waarover de Tozo uitkering is 

verstrekt. 

N:  De aanvrager heeft geen studiefinanciering ontvangen in de periode waarover de Tozo 

uitkering is verstrekt 

 

Belemmering studiefinanciering partner 

J:  De partner heeft studiefinanciering ontvangen in de periode, waarover de Tozo uitkering is 

verstrekt. 

N:  De partner heeft geen studiefinanciering ontvangen in de periode waarover de Tozo uitkering 

is verstrekt. 

N.V.T.: Er is geen partner aangeleverd. 

 

Belemmering urencriterium 

J :  De aanvrager heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2019 aangegeven minder dan 1.225 

uren aan zijn onderneming(en) te hebben besteed. 

N:  De aanvrager heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2019 aangegeven minsten 1.225 uren 

aan zijn onderneming(en) te hebben besteed 

 

Reden belemmering urencriterium 

• Aanvrager voldoet niet aan urencriterium 

• Er zijn geen gegevens bekend t.a.v. het urencriterium bij de Belastingdienst 

 

Belemmering inkomen 

Belemmering inkomen aanvrager 

J:  De aanvrager heeft inkomsten ontvangen uit een dienstverband, sociale verzekering (met 

uitzondering van een gemeentelijke uitkering) of pensioen in de periode, waarover de Tozo uitkering is 

verstrekt. 

N:  De aanvrager heeft geen inkomsten ontvangen in de periode, waarover de Tozo uitkering is 

verstrekt  

 

Belemmering inkomen partner (Tozo 2) 

J:  De partner heeft inkomsten ontvangen uit een dienstverband, sociale verzekering (met  

uitzondering van een gemeentelijke uitkering) of pensioen in de periode waarover de Tozo 

uitkering is verstrekt 

N:  De partner heeft geen inkomsten ontvangen in de periode waarover de Tozo uitkering is 

verstrekt. 

N.v.t.:  Er is geen partner of het betreft een Tozo 1 uitkering (die geenvoorwaarden stelt aan het  

inkomen van de partner). 

 

Inkomen per maand 
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• Maanden: Hier wordt het totaal gevonden bruto inkomen getoond per getoetste maand: maart, 

april, mei, juni, juli, augustus, september. 

• 0: Er is geen inkomen gevonden in deze toets maand. Of het inkomen is nog niet verwerkt in 

de UWV Polisadministratie. 

• N.v.t.: Er is geen Tozo uitkering verstrekt over deze maand 

 

Let op! Het IB ontvangt geen gegevens over winst uit de eigen onderneming of over alimentatie. 

 

Belemmering voortvluchtig 

J :  De aanvrager en /of partner stond als voortvluchtig gesignaleerd in de periode, waarover de 

Tozo uitkering is verstrekt. 

N:  De aanvrager en /of partner stond niet als voortvluchtig gesignaleerd in de periode waarover 

de Tozo uitkering is verstrekt. 

 

Belemmering detentie 

J:  De aanvrager en /of partner is in detentie genomen in de periode, waarover de Tozo uitkering 

is verstrekt. 

N:  De aanvrager en /of partner is niet in detentie genomen in de periode waarover de Tozo 

uitkering is verstrekt 

 

Reden belemmering detentie 

• Detentie aanvrager + detentiecode 

• Detentie Partner 


