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HANDLEIDING REKENBLAD TOZO 1 & 2 

Het berekenen van Tozo vorderingen kost gemeenten veel tijd. Om gemeenten te helpen 

heeft Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen het Rekenblad Tozo 1 & 2 ontwikkeld. Het 

Rekenblad helpt om de berekeningen te vereenvoudigen, de foutmarge te verlagen en zo de 

uitvoeringskosten te reduceren. Deze handleiding van 3 pagina’s dient ter ondersteuning 

van het gebruik van het Rekenblad. 

Het Rekenblad TOZO 1 & 2 in het Kort: 

• Het Rekenblad kan worden toegepast op niet gebruteerde vorderingen Tozo 1 & 2. 

Een blad voor Tozo 3, 4 & 5 is nog in ontwikkeling; 

• Het Rekenblad kan worden toegepast bij inkomsten uit salaris, uitkering en/of 

onderneming; 

• Berekenen: Het netto-inkomen inclusief vakantietoeslag, de Tozo -norm voor de 

belanghebbende en eventuele partner, de ontvangen Tozo steun en vordering voor 

de belanghebbende en eventuele partner betreffende de Tozo -periode; 

• Je hoeft alleen de groene velden in te vullen die van toepassing zijn. Vervolgens 

worden de blauwe velden automatisch berekend. 

Het Rekenblad - Invullen basisgegevens 

Bij de eerste stap van het Rekenblad noteer je de maand, norm en/of de betreffende maand 

wel/niet wordt meegenomen met de vordering (zie ook voorbeeld). De maand en de norm 

selecteer je doormiddel van de dropdownbox. De normen worden automatisch 

doorberekend a.d.h.v. de geselecteerde maand en de norm. Is er sprake van een afwijkende 

norm (bijvoorbeeld jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen)? Kies dan de 

optie norm anders en vul bij stap 6 handmatig de geldende norm in (zie voorbeeld 

hieronder).   

 

Het Rekenblad - Verwerking van inkomen 

Maandinkomen 

Heeft de belanghebbende of partner een maandinkomen? Noteer dan het bruto-inkomen 

en de loonheffing onder maand. Het nettosalaris wordt vervolgens automatisch 

uitgerekend. Geef vervolgens aan of er sprake is van een inkomen inclusief of exclusief 

vakantietoeslag. Als er sprake is van een reservering bij de belanghebbende, dan wordt de 

hoogte van de vakantietoeslag automatisch berekend op basis van de Regeling 

Participatiewet, IOAW en IOAZ. 
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4-weken inkomen 

Heeft de belanghebbende of partner een 4-weken inkomen? Noteer dan onder 4 weken het 

brutoloon en de loonheffing per maand. Geef vervolgens aan hoeveel dagen betrekking 

hebben op de betreffende maand.  

Voorbeeld: Je wilt het maandinkomen berekenen over de maand augustus 2020. De 

belanghebbende heeft van 20 juli 2020 t/m 16 augustus 2020 april €300 bruto (= netto 

i.v.m. de loonheffingskorting) ontvangen. Er vallen hiervan dus 16 dagen in augustus. Noteer 

daarom 16 dagen onder de middelste kolom met 4 weken. De belanghebbende ontvangt 

van 17 augustus 2020 t/m 13 september 2020 €425,- bruto. Hier selecteer je 15 dagen (31 

dagen totaal). Vervolgens wordt het maandinkomen automatisch berekend over augustus. 

 

 

Het Rekenblad biedt de mogelijkheid om per maand voor de belanghebbende en de 

eventuele partner tweemaal inkomen uit salaris en tweemaal inkomen uit uitkering op te 

voeren, voor vier maanden. 

Loonheffingskorting 

Wanneer de belanghebbende geen gebruik maakt van de loonheffingskorting (lhk), 

selecteer dan de optie lhk uit.  

Samenvatting 

De samenvatting (stap 8) wordt automatisch gemaakt op basis van het totaal van de vier 

maanden. Het is bij elke maand mogelijk om de optie te selecteren “deze maand niet 

vorderen”.  Deze optie gebruik je als er in een maand geen sprake is van een vordering. 

Deze maand wordt dan bij de samenvatting automatisch buiten beschouwing gelaten. 

 Het Rekenblad - Reeds Verrekende Inkomsten 

Bij stap 5 van het Rekenblad wordt het inkomen genoteerd welke is opgegeven door de 

belanghebbende bij de Tozo aanvraag. Mogelijk heeft de belanghebbende later een mutatie 

doorgegeven. Deze in dezelfde stap worden vastgelegd. 
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Het Rekenblad - Verwerking Gegevens 

Na het invullen van alle relevante gegevens biedt het Rekenblad een overzicht van alle 

relevante gegevens per maand en de vordering per maand (stap 8 en 9 van het Rekenblad). 

Mocht er in de betreffende periode sprake zijn van een nabetaling voor Tozo 

(belanghebbende heeft die maand minder verdiend dan hij of zij van tevoren heeft 

aangegeven), dan verrekent het Rekenblad het met de vordering. De gegevens uit de 

samenvatting kunnen worden gekopieerd en vastgelegd in het rapport. De benodigde 

informatie kan worden vastgelegd in de beschikking en biedt zo een duidelijk en eenvoudig 

overzicht voor eventuele bezwaarprocedures. 

 

Ontwikkeling en Vragen 

Het Rekenblad kan op dit moment alleen worden toegepast voor Tozo 1 & 2. Het formulier 

blijft in ontwikkeling en zal met regelmaat worden bijgewerkt op basis van de laatste 

inzichten. Het Rekenblad wordt gratis aangeboden en het gebruik van het Rekenblad is 

geheel voor eigen risico. 

Vragen 

Via het contactformulier op onze website kunt u vrijblijvend vragen stellen over het 

Rekenblad. Wilt u het Rekenblad gebruiken, maar heeft u advies nodig met betrekking tot 

de implementatie of moet het rekenblad worden aangepast vanwege het lokale beleid? 

Neem dan contact op met Marco Martina (Accountmanager Quoratio Sociaal Domein & 

Uitkeringen) via mmartina@quoratiogroep.nl of via 06-82794485. 

mailto:mmartina@quoratiogroep.nl

