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Modelrapportage Bbz Levensonderhoud  
Tijdelijke Regeling Bbz 2004 Q4 2021 
Alleen te gebruiken voor nieuw te verstrekken uitkeringen in het 4e kwartaal van 2021  

 

 

Zaaknummer  
 

Procesnummer 
 

Persnr 

aanvrager 

 
Leefsituatie 

 

Naam 

aanvrager 

 
Naam partner 

 

Geb. datum 
 

Geb. datum 

partner 

 

Telefoon 
 

Email 
 

Naam 

behandelaar 

 
Datum rapport 

 

Datum aanvraag  

Naam onderneming 

Zie uittreksel KVK 

 

Startdatum onderneming 

Zie uittreksel KVK 

 

Rechtsvorm onderneming 
 

 

Bewijsstukken ja nee nvt 

Verplicht in te leveren: 

Zijn alle verplicht in te leveren stukken aanwezig? 

Zo nee: Vraag eerst ontbrekende stuk(ken) op (per mail) voordat je verder 

gaat. Zo ja: Ga door. 

   

Uittreksel Kamer van Koophandel (KVK) / Suwi-check    

Identiteitsbewijs (geen rijbewijs!)    

Bankafschrift waarop de uitkering gestort kan worden    

Jaarrekening 2018 en 2019    

Inkomstenbelastingaangifte 2018 en 2019    

Salarisstroken / uitkeringsbewijzen (indien van toepassing)    

Opmerkingen: 

  

Optioneel in te leveren: 

Indien het niet aannemelijk is dat de branche waarin de aanvrager werkt op dit moment nog wordt 
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getroffen door (de effecten van) de coronamaatregelen, moet de aanvrager in ieder geval ook 

onderstaande gegevens inleveren. 

Jaarrekening 2020    

Inkomstenbelastingaangifte 2020    

Tussentijdse cijfers 2021 in de vorm van een balans en winst- en 

verliesrekening en/of de btw-aangiftes 2021 tot en met het 2e kwartaal    

Ondernemingsplan c.q. overlevingsplan    

Bankafschriften zakelijk en privé van aanvrager en partner met ingang van 

1 augustus 2021 tot en met heden    

Opmerkingen: 

 

Omschrijving ja nee nvt 

Alleenstaande of met partner    

Aanvrager verklaart alleenstaande te zijn.  

Dit komt overeen met de registratie in de BRP. 
   

Aanvrager verklaart een partner te hebben. 

Dit komt overeen met de registratie in de BRP. 
   

Aanvrager verklaart dat er een of meer medebewoners zijn, waarbij de 

kostendelersnorm geldt. Dit komt overeen met de registratie in de BRP. 
   

Opmerkingen: 

  

Recht    

Aanvrager en eventuele partner geeft/geven op het aanvraagformulier aan 

dat hij/zij een inkomen onder het sociaal minimum heeft/hebben. 
   

Is in Suwinet nagekeken of bovenstaande bewering klopt?    

Aanvrager voldoet aan het (aangepaste) urencriterium (1.225 uur op jaarbasis)    

Indien nee, wijs de aanvraag af op grond van artikel 2 lid 1 onder a, en artikel 1 onder b ten tweede van 

het Bbz 2004. Ga door naar ‘Conclusie’. 

 

Beoordeling levensvatbaarheid    

Verklaringen inzake levensvatbaarheid 

Acht de aanvrager zijn onderneming levensvatbaar?    

Indien nee, beoordeel of een beëindigingsuitkering van toepassing is en ga door naar ‘Inkomen’. 

Verwacht de aanvrager géén financiële ondersteuning meer nodig te hebben 

met ingang van 1 januari 2022?  
   

Indien ja, waarom, en lijkt dit aannemelijk? 

Opmerkingen: 

 

 

Verklaart de aanvrager in staat te zijn om zijn lopende bedrijfs- en 

privéverplichtingen te voldoen? 
   

Verklaart de aanvrager op dit moment geen (substantiële) achterstanden in zijn 

betalingen (zakelijk of privé) te hebben? 
   

Heeft de aanvrager in 2020 en 2021 initiatieven ontplooid om inkomsten te 

kunnen genereren?  
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Opmerkingen inzake verklaringen: 

 

 

 

Inkomsten uit onderneming (* € 1.000) 2018 2019 2020  2021 

Netto-bedrijfsresultaat      

Eigen vermogen op de balans     

Aanvrager kon wel/niet in zijn levensonderhoud voorzien met het inkomen uit onderneming (en eventuele 

andere inkomstenbronnen) in de jaren 2018, 2019, 2020 en (naar verwachting) 2021. 

Opmerkingen: 

 

 

 

Gebruik Tozo  ja nee nvt 

Heeft de aanvrager gebruik gemaakt van alle Tozo-regelingen, 1 tot en met 5?    

In deze situatie moet er minimaal een ondernemingsplan c.q. overlevingsplan zijn aangeleverd. Dit moet 

worden beoordeeld op levensvatbaarheid.  

 

Opmerkingen: 

 

    

Conclusie levensvatbaarheid ja nee nvt 

Levensvatbaar    

Zijn de verklaringen door ondernemer inzake levensvatbaarheid positief 

beantwoord en lijken deze aannemelijk? 
   

Zijn de inkomsten uit onderneming in 2018 en 2019 positief en ten minste 

boven het van toepassing zijnde bestaansminimum van de aanvrager? En is er 

geen sprake geweest van een (substantiële) afname van het eigen vermogen in 

die jaren? 

   

Zijn de inkomsten uit onderneming in 2020 en 2021 (naar verwachting) positief 

c.q. niet dermate negatief, waardoor niet direct aan levensvatbaarheid hoeft te 

worden getwijfeld? 
   

Heeft de aanvrager niet van alle Tozo-regelingen gebruik gemaakt, of zijn er in 

de Tozo-periode maanden waarin de aanvrager geen Tozo-uitkering heeft 

ontvangen? 
   

Als het antwoord op bovenstaande vragen overal ‘ja’ is, kan de onderneming op basis van deze 

beoordelingen in beginsel als levensvatbaar worden beschouwd. Ga door naar ‘Inkomen’. 

Opmerkingen: 

 

 

Niet alle vragen met ja kunnen beantwoorden onder ‘Levensvatbaar’    

Is het aannemelijk dat niet alle vragen onder ‘Levensvatbaar’ met ‘ja’ zijn 

beantwoord, omdat de branche waarin de ondernemer werkzaam is hard is 

getroffen door de coronamaatregelen, en op dit moment nog geen goede 

voorspelling kan worden gedaan over de levensvatbaarheid? 

   

 

Is bovenstaande vraag met ‘ja’ beantwoord? Dan kan er nog geen volledig betrouwbare begroting worden 

opgesteld, vanwege het ontbreken van een goed inzicht in de marktsituatie. In deze situatie kan bij een 

startende zelfstandige worden toegekend op basis van artikel 12 Bbz-oud. Ga door naar ‘Inkomen’. 
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Mogelijk is er sprake van een andere situatie, waardoor de onderneming toch als levensvatbaar moet 

worden beoordeeld. Wanneer dit het geval is, motiveer hieronder waarom tot die conclusie is gekomen. 

Motivatie: 

 

 

Is bovenstaande vraag is met ‘nee’ beantwoord? Ga verder met de vragen onder ‘Niet levensvatbaar’. 

 

Niet levensvatbaar 

Voldoet de aanvrager aan de criteria van een ‘oudere zelfstandige’?    

Indien ja, ken een uitkering voor een oudere zelfstandige toe. 

Opmerkingen: 

 

 

Wil de aanvrager zijn onderneming beëindigen?     

Indien ja, ken een beëindigingsuitkering toe. 

Opmerkingen: 

 

 

Wil de aanvrager zijn onderneming continueren?    

Vraag de aanvullende stukken op om levensvatbaarheid te kunnen beoordelen. Zie bij ‘optioneel in te 

leveren’. 

Opmerkingen: 

 

 

 
 

Inkomsten    

Geef hieronder de verwachte netto-inkomsten op die de aanvrager (en eventuele partner) op het 

aanvraagformulier per maand heeft opgegeven. 

 Oktober November December 

Aanvrager    

Inkomsten uit onderneming (-/- forfait of vpb bij een BV)    

Inkomsten uit loondienstverband    

Inkomsten in de vorm van een uitkering    

Inkomsten uit huuropbrengsten    

Partneralimentatie    

Kinderalimentatie    

Overige inkomsten    

Totaal aanvrager    

    

Partner    

Inkomsten uit onderneming (-/- forfait of vpb bij een BV)    

Inkomsten uit loondienstverband    

Inkomsten in de vorm van een uitkering    

Inkomsten uit huuropbrengsten    

Partneralimentatie    
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Kinderalimentatie    

Overige inkomsten    

Totaal partner    

    

Als de inkomsten hoger zijn dan de norm, heeft de persoon/hebben de personen over die maand geen recht.  

 

Periode toekenning in hele maanden!    

De uitkering is aangevraagd (met terugwerkende kracht) per 1 oktober 2021  
t/m 31 december 2021. 

 

De uitkering is aangevraagd (met terugwerkende kracht) per 1 november 2021  
t/m 31 december 2021. 

 

De uitkering is aangevraagd (met terugwerkende kracht) per 1 december 2021  

t/m 31 december 2021. 
 

Kruis aan wat van toepassing is.  

 

 

Woonsituatie: bepalend voor de vaststelling van de bijstandsnorm    

Gehuwd  

Alleenstaande / alleenstaande ouder  

Aanvrager leeft alleen met anderen en heeft daarom recht op de kostendelersnorm.  
Klant leeft samen met …… kostendelers. 

 

Aanvragers leven samen met anderen en hebben daarom recht op de kostendelersnorm.  
Klant leeft samen met……  kostendelers. 

 

Kruis aan wat van toepassing is en geef bij een woonsituatie met kostendelers het aantal aan.  

 

 

Conclusie: 

 
Levensvatbaar 
Gevestigde zelfstandige: 
• Aan de ondernemer een Bbz-uitkering gelijk om niet en per kalendermaand toekennen op grond 

van artikel 2 lid 1 onder a, artikel 18 en artikel 58 Bbz 2004. 

Startende zelfstandige: 
• Aan de ondernemer een Bbz-uitkering gelijk om niet en per kalendermaand toekennen op grond 

van  artikel 2 lid 1 onder b, artikel 23 en artikel 58 Bbz 2004. 

Startende zelfstandige waarvoor nog geen reële begroting kan worden opgesteld 

• Aan de ondernemer een Bbz-uitkering gelijk om niet en per kalendermaand toekennen op grond 

van artikel 2 lid 1 onder b, artikel 12 Bbz-oud, artikel 23 en artikel 58 Bbz 2004. 

 

Niet Levensvatbaar 

Oudere zelfstandige: 
• Aan de ondernemer een Bbz-uitkering gelijk om niet en per kalendermaand toekennen op grond 

van artikel 2 lid 1 onder c, artikel 25 en artikel 58 Bbz 2004. 

Beëindigende zelfstandige: 
• Aan de ondernemer een Bbz-uitkering gelijk om niet en per kalendermaand toekennen op grond 

van artikel 2 lid 1 onder d, artikel 27 en artikel 58 Bbz 2004. 

Andere oorzaak 

• Aanvraag afwijzen op grond van: 

o inkomen boven toepasselijke bijstandsnorm: op grond van artikel 11 in samenhang met 

artikel 19 Pw; 

o gezinsinkomen boven toepasselijke bijstandsnorm: op grond van artikel 11 in samenhang 

met artikel 19 Pw; 
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o geen zelfstandige volgens het Bbz: op grond van artikel 2 lid 1 onder a en artikel 1 onder 

b Bbz 2004; 

o geen startende zelfstandige volgens het Bbz: op grond van artikel 1 onder b in 

samenhang met artikel 2 lid 1 onder b Bbz 2004; 

o bedrijf gevestigde zelfstandige niet levensvatbaar: op grond van artikel 2 lid 1 onder a en 

artikel 1 onder c Bbz 2004; 

o bedrijf starter niet levensvatbaar: op grond van artikel 2 lid 1 onder b en artikel 1 onder c 

Bbz 2004; 

o recht op voorliggende voorziening: op grond van artikel 15 Pw; 

o bedrijf niet in Nederland gevestigd: op grond van artikel 2 lid 1 onder a en artikel 1 onder 

b Bbz 2004; 

o niet woonachtig in Nederland of gemeente: op grond van artikel 40 lid 1 Pw; 

o Niet rechtmatig in Nederland: op grond van art 11 lid 2 Pw. 

• Beschikking verzenden. 

 

Uitkering  

• Aan de ondernemer algemene bijstand toekennen in de vorm van een Bbz-uitkering voor de 

periode van X maanden naar de norm voor een  

o alleenstaande/alleenstaande ouder zonder/met kostendelende medebewoners; of  

o gehuwden zonder/met kostendelende medebewoners; 

o ad €  (incl. vt) m.i.v. <ingangsdatum> tot en met <einddatum uitkering> 

• Uitkering per maand gelijk om niet toekennen; 

• Voorschot verstrekt, zo ja? € ……….. Dan verrekenen met de uit te betalen uitkering; 

• De ondernemer wel/niet vrijstellen van het maandelijks aanleveren van een 

inkomstenformulier; 

• Nieuw uitkeringsdossier aanmaken; 

• Beschikking verzenden. 

 

Verplichtingen op te nemen in beschikking 

• Arbeids- en medewerkingsverplichtingen zelfstandig ondernemer 

• Arbeidsplicht voor partner 

 

Voorwaarden voor een eventuele verlenging van de uitkering met ingang van 1 januari 2022 

• Bij een eventueel verlengingsverzoek met ingang van 1 januari 2022, moet de ondernemer in 

ieder geval de volgende stukken kunnen overleggen: 

o jaarrekening 2020 

o inkomstenbelastingaangifte 2020 

o tussentijdse cijfers 2021 in de vorm van een balans en winst- en verliesrekening 

en/of de btw-aangiftes 2021 tot en met het 2e kwartaal 

o ondernemingsplan c.q. overlevingsplan 

o bankafschriften zakelijk en privé van aanvrager en partner met ingang van 

1 oktober 2021 tot en met heden inclusief de bankrekeningen van de ten laste 

komende kinderen tot 18 jaar. 

 

Haal weg wat niet van toepassing is en vul gegevens aan, zoals bij uitkering.  

 

 

 Naam Datum Ondertekening 

Behandelaar    

Toetsing    

Administratie    

 


