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versie 2020/1.0
Beeld van de uitvoering
Bbz 2004
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
IOAW
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
PW
Participatiewet
Tozo
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
WWIK
Wet werk en inkomen kunstenaars
K:\ASC-A-Oper\SZW (Ministerie van)\Temp\SZW_logo3.jpg
Onderdeel
Code
Omvang(bedragen in hele euro's onder toepassing van het baten-lastenstelsel)
I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 PW
I.1a PW: algemene bijstand
·   Besteding *
·   Baten * 
302 
305 
I.1b PW: loonkostensubsidies o.g.v. artikel 10d PW
·   Besteding *
·   Baten *
901
902
I.2 IOAW
·   Besteding *
·   Baten *
201
211
I.3 IOAZ
·   Besteding * 
·   Baten *
301
311
*
Verplicht veld
Onderdeel
Code
Omvang(bedragen in hele euro's onder toepassing van het baten-lastenstelsel)
I.4 Bbz 2004: levensonderhoud
·   Besteding *
·   Baten *
442
452
I.5 WWIK
·   Baten *
299
II. Bbz 2004: kapitaalverstrekking
·   Besteding *
·   Baten vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal *
·   Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal *
402
413
414
III. Bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart (Bob)
·  Besteding *
·  Baten *
·  Uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, 
   eerste en tweede lid, Bbz 2004 *
431
432
433
*
Verplicht veld
Onderdeel
Code
IV. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Bedragen (in hele euro's 
onder toepassing van het 
baten-lastenstelsel)
Tozo 1
Tozo 2
Tozo 3
TOTAAL
Aantallen
Tozo 1
Tozo 2
Tozo 3
TOTAAL
·  Besteding levensonderhoud *
·  Baten levensonderhoud *
·  Besteding kapitaalverstrekking *
·  Baten kapitaalverstrekking 
   uitsluitend vanwege aflossing *
·  Baten kapitaalverstrekking overig *
·  Totaalbedrag vorderingen 
   levensonderhoud (1) *
·  Totale uitvoeringskosten Tozo 
   buitenland in 2020 *  (alleen in te 
   vullen door de gemeente Maastricht) 
·  Aantal besluiten op 
   aanvraag levensonderhoud *
·  Aantal besluiten op 
   aanvraag kapitaalverstrekking *
491
492
493
494
495
496
497
498
499
(1)
 Betreft alleen Tozo 1, i.v.m. verstrekte voorschotten op aanvragen van uitkeringen levensonderhoud vóór de datum
 van 22 april 2020.  In de toelichting staat nadere informatie hierover.
*
Verplicht veld
Verklaring
Ondergetekende verklaart dat de in het Beeld van de uitvoering opgenomen informatie getrouw is weergegeven.
*
Verplicht veld
In te vullen door SZW
8.0.1320.1.339988.342575
0
0
Door SZW zijn de normbaten kapitaalverstrekking voor de gemeente 
 vastgesteld op €
Op de website WWW.RIJKSOVERHEID.NL kunt u onder normbaten informatie hierover vinden.
. In bedrag Voorlopige Rijksvergoeding is 75% hiervan (€
 ) ingevuld. U kunt dit bedrag niet wijzigen. 
De gemeentecode/naam is niet correct. Corrigeren en daarna code 412 opnieuw invullen.
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