AANVRAAGFORMULIER UITKERING LEVENSONDERHOUD
BESLUIT BIJSTANDSVERLENING ZELFSTANDIGEN (BBZ 2004)
(PERIODE 1 DECEMBER 2021 t/m 31 MAART 2022)
(Wordt ingevuld door Bureau Zelfstandigen)
Leest u dit formulier rustig door en vul het volledig Clientnummer
en duidelijk in.
Werkprocesnummer
Kruist u de hokjes aan en vult u de overige
Consulent
gegevens op de juiste plaats in.
Voeg de gevraagde bewijsstukken bij.

Gemeente

Bent u getrouwd, samenwonend of wordt u daarmee gelijkgesteld? Dan moeten u en uw partner
gezamenlijk de aanvraag indienen. Dat betekent dat van u beiden de gevraagde gegevens moeten
worden ingevuld en dat u beiden de aanvraag moet ondertekenen.
Wat kunt u aanvragen?
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer, woonachtig in de gemeente Barneveld, Scherpenzeel of
Woudenberg, alleen een aanvraag doen voor een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud
(voor zover uw totale (huishoud)inkomen onder het voor u geldende sociaal minimum komt).
Die uitkering kan, afhankelijk van het moment van indiening van de aanvraag, worden aangevraagd voor de
periode van 1 december 2021 t/m 31 maart 2022 (of een gedeelte daarvan in hele maanden).
Heeft u tijdens het 4e kwartaal van 2021 ook een uitkering aangevraagd op grond van het Bbz 2004? Dan
hoeft u vragen 13 t/m 16 niet te beantwoorden. Bij de die vragen is dat nog eens apart vermeld.
Als u verwacht dat u per 1 april 2022 nog steeds een beroep op bijstand moet doen, dan moet u daarvoor
tijdig een nieuwe aanvraag indienen.
!Let op!
• wilt u naast de periodieke uitkering voor levensonderhoud ook bijzondere bijstand aanvragen:
o in verband met hoge woonlasten (de zogenaamde Woonkostentoeslag)
o en/of voor de premiekosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
• en/of wilt u op grond van het Bbz 2004 ook een bedrijfskrediet aanvragen?
Gebruik dan niet dit formulier maar vul het uitgebreide Inlichtingenformulier Bbz 2004 in dat u ook
op onze website kunt vinden.
Wijze van insturen
Als u dit aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u het samen met eventuele bewijsstukken op
de volgende manieren insturen:
• Per e-mail naar: tozo@barneveld.nl
(documenten graag in PDF-, JPEG-, JPG-, Word- of Excel-opmaak bijvoegen)
• Per post naar: Gemeente Barneveld
T.a.v. Bureau Zelfstandigen
Postbus 63
3770 AB Barneveld
• Fysiek inleveren: In de brievenbus of afgeven bij de receptie: Gemeentehuis gemeente Barneveld,
Raadhuisplein 2 te Barneveld

.
1. Persoonsgegevens
Aanvrager
Burgerservicenummer
Achternaam
Voorvoegsels
Voornamen (1e voluit)
Geslacht

Echtgeno(o)t(e) / partner

man

vrouw

man

vrouw

Straat +huisnummer
Postcode +woonplaats
Telefoonnummer
Email
Geboortedatum
Nationaliteit
Type identiteitsbewijs/nummer
Geldig tot
Verblijfsvergunning
Soort vergunning
Geldig tot

Nr:
ja

2. Burgerlijke staat
Gehuwd / samenwonend
Gehuwd, de relatie is verbroken
Ongehuwd
Weduwe / weduwnaar
Gescheiden van tafel en bed
Gescheiden

Nr:
nee

ja

nee

Aanvrager
vanaf:
vanaf:

Echtgeno(o)t(e) / partner
vanaf:
vanaf:

vanaf:
vanaf:
vanaf:

vanaf:
vanaf:
vanaf:

3. Woonsituatie
Aanvrager
Ik verblijf / wij verblijven in
hoofdzaak op het opgegeven
adres
Zo nee, waar dan wel:

Ik betaal / wij betalen
woonlasten
Zo nee, wat is daarvan de
reden?

ja

Echtgeno(o)t(e) / partner
nee

Woonplaats:
Adres:
ja

ja

nee

Woonplaats:
Adres:
nee

4. Andere inwonenden
Ik / wij delen de woning met andere inwonenden:
(Let op: hiermee worden ook inwonende eigen kinderen bedoeld)

ja

nee

ja

Indien ja, dan verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen
Naam medebewoner
GeboorteRelatie (kind, pleegkind, broer,
datum
zus, grootouder, kostganger,
onderhuurder, e.d.)

nee

Studerend?
ja
ja
ja
ja
ja
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5. Ik vraag / wij vragen aan:
Een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud gedurende de maand(en):
❑ December 2021
❑ Januari 2022
❑ Februari 2022
❑ Maart 2022
!Let op!
• de periodieke uitkering wordt altijd per hele kalendermaand toegekend;
• de maanden waarover u de periodieke uitkering kunt aanvragen is afhankelijk van het moment
dat de aanvraag wordt ontvangen:
o ontvangen in januari 2022: u kunt de uitkering aanvragen voor de maanden: 1 december
2021, januari 2022, februari 2022 en/of maart 2022;
o ontvangen in februari 2022: u kunt de uitkering aanvragen voor de maanden:
januari 2022, februari 2022 en/of maart 2022;
o ontvangen in maart 2022: u kunt de uitkering aanvragen voor de maanden:
februari 2022 en/of maart 2022.
6. Inkomen
Hoeveel netto inkomsten per maand verwacht(en) u (en uw partner) te ontvangen gedurende de
maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt? Het gaat om een schatting van de totale netto
inkomsten per maand, bestaande uit bijvoorbeeld: inkomsten uit onderneming, loon uit arbeid, andere
sociale zekerheidsuitkeringen, lijfrente-uitkeringen, inkomsten uit vermogen, ontvangen partner- en
kinderalimentatie, overige inkomsten (zoals huur, kostgeld, periodieke giften etc).
Zie de bijlage voor een nadere toelichting op wat onder inkomen wordt verstaan en voor een
toelichting op de fiscale behandeling van de uitkering.
maand

Verwacht netto
inkomen partner
€

Totaal verwacht netto inkomen

December 2021

Uw verwachte
netto inkomen
€

Januari 2022

€

€

€

Februari 2022

€

€

€

Maart 2022

€

€

€

€

7. Welke situatie is op u van toepassing?
❑ Ik wil een onderneming starten of ben korter dan 1,5 jaar geleden gestart (beginnend
zelfstandige): ga naar vraag 8.
❑ Ik ben langer dan 1,5 jaar ondernemer en heb tijdelijke financiële ondersteuning nodig
(gevestigde zelfstandige): ga naar vraag 9.
❑ Ik ben ondernemer en moet noodgedwongen stoppen met mijn bedrijf (beëindigend
zelfstandige): ga naar vraag 10.
❑ Ik ben ondernemer, 55 jaar of ouder en wil binnen 1,5 jaar stoppen met mijn bedrijf
(beëindigend zelfstandige): ga naar vraag 11.
De vragen 8 t/m 11 gaan over de verschillende categorieën zelfstandigen. U hoeft alleen de
vraag te beantwoorden die voor u van toepassing is. Na beantwoording van de op u van
toepassing zijnde vraag kunt u verder gaan met vraag 12.
8. Beginnende zelfstandige
De vermoedelijke startdatum is:

________________________________________

Overname bestaand bedrijf:

Ja, per

Ik ben al eerder zelfstandige geweest;

Ja, periode: ____________________
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9. Gevestigde zelfstandige
Nettoresultaat over de laatste 4 boekjaren:

Boekjaar: 2018
Boekjaar: 2019
Boekjaar: 2020
Boekjaar: 2021

De nettowinst die ik de eerstkomende jaren verwacht te behalen is:
Boekjaar: 2022
Boekjaar: 2023
Boekjaar: 2024

Netto:
Netto:
Netto:
Netto:

€ _______________
€ _______________
€ _______________
€ _______________

Netto: € _______________
Netto: € _______________
Netto: € _______________

!Let op!
Nettowinst = de brutowinst na aftrek van de bedrijfskosten maar vóór de aftrek van belasting.
10. Oudere zelfstandige
Ik ben zonder onderbreking als zelfstandige werkzaam geweest sinds: ________________________
Nettoresultaat over de laatste 4 boekjaren:

Boekjaar: 2018
Boekjaar: 2019
Boekjaar: 2020
Boekjaar: 2021

De nettowinst die ik de eerstkomende jaren verwacht te behalen is:
Boekjaar: 2022
Boekjaar: 2023
Boekjaar: 2024

Netto:
Netto:
Netto:
Netto:

€ _______________
€ _______________
€ _______________
€ _______________

Netto: € _______________
Netto: € _______________
Netto: € _______________

!Let op!
Nettowinst = de brutowinst na aftrek van de bedrijfskosten maar vóór de aftrek van belasting.
11. Beëindigend zelfstandige
Ik denk mijn bedrijf te beëindigen per:
___________________________________________
Ik kan het bedrijf niet onmiddellijk beëindigen:
in verband met voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract, namelijk:
____________________________________________________________________
in verband met de uitverkoop van voorraden/inventaris, de te verwachten termijn is:
____________________________________________________________________
andere reden, namelijk:
__________________________________________________________________
Het bedrijf wordt opgeheven:
Het bedrijf wordt verkocht:
Het bedrijf wordt overgedragen:

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

12. Algemene gegevens bedrijf / beroep
Naam van het bedrijf
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Aard bedrijf/bedrijfsactiviteiten
Datum vestiging bedrijf
Als zelfstandige werkzaam sinds
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13. Handelsregister
Heeft u tijdens het 4e kwartaal 2021 ook een uitkering aangevraagd op grond van het Bbz 2004?
Dan kunt u deze vraag overslaan.
Ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel: ja, sinds:__________ Inschrijvingsnr: ______________________
eigenaar
mede-eigenaar
nee, omdat:___________________________________________
14 Bedrijfsvorm
Heeft u tijdens het 4e kwartaal 2021 ook een uitkering aangevraagd op grond van het Bbz 2004?
Dan kunt u deze vraag overslaan.
Eenmanszaak
Maatschap
Vennootschap onder firma
Commanditaire vennootschap
Besloten vennootschap
Coöperatieve vereniging W.A.
Anders, namelijk: ------------------------------------------------------!Let op!
Als u (mede)eigenaar bent van een of meerdere BV’s dient u een overzicht te geven van de
verdeling van het aandelenkapitaal.
De persoonsgegevens van mijn compagnons / vennoten zijn:
Naam +voorletters
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Naam +voorletters
Adres

Geboortedatum
Woonplaats

Naam +voorletters
Adres

Geboortedatum
Woonplaats

Naam +voorletters
Adres

Geboortedatum
Woonplaats

15. Arbeidstijdverdeling
Heeft u tijdens het 4e kwartaal 2021 ook een uitkering aangevraagd op grond van het Bbz 2004?
Dan kunt u deze vraag overslaan
Ik kom in aanmerking voor zelfstandigenaftrek (Inkomstenbelasting):
Mijn echtgeno(o)t(e) / partner komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek:
Ik werk minstens 1225 uur per (boek)jaar in eigen bedrijf of beroep:
Ik werk minstens 875 uur en mijn partner minstens 525 uur per jaar
in eigen bedrijf of beroep:
Mijn partner komt in aanmerking voor meewerkaftrek:

ja
ja
ja

nee
nee
nee

ja
ja

nee
nee

16. Vergunningen / opleidingen
Heeft u tijdens het 4e kwartaal 2021 ook een uitkering aangevraagd op grond van het Bbz 2004?
Dan kunt u deze vraag overslaan
Vereist
In bezit
Vestigingsvergunning
ja
nee
ja
nee
Milieubeheervergunning
ja
nee
ja
nee
Cafévergunning
ja
nee
ja
nee
Restaurantvergunning
ja
nee
ja
nee
Taxivergunning
ja
nee
ja
nee
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Marktplaatsvergunning
Vergunning ambulante handel
AOV-opleiding

ja
ja
ja

nee
nee
nee

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Andere vergunning
ja
nee
ja
nee
Omschrijving: ____________________________________________________________________
Ik / wij heb(ben) een ontheffing voor de vereiste vergunningen:

ja

nee

Indien ja, waarvoor een ontheffing en door wie afgegeven en op welke datum:
Ontheffing voor
Afgegeven door
Datum afgifte
17. Betaling periodieke uitkering
Ik / wij wil(len) de periodieke uitkering ontvangen op rekening:
IBAN-nr: ______________________ t.n.v. ________________
Mijn partner en ik willen de uitkering gescheiden ontvangen op aparte rekeningen, te weten:
IBAN-nr: ______________________ t.n.v. ________________
IBAN-nr: ______________________ t.n.v. ________________
18. Nadere toelichting
Ik / wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Barneveld kan
vaststellen of ik / wij recht heb(ben) op bijstand. Ik / wij heb(ben) niets verzwegen. Ik weet / wij weten
dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier
kan leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt
teruggevorderd. Het kan tevens leiden tot een administratieve sanctie of tot stafrechtelijke vervolging.
Ik weet / wij weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering/bedrijfskrediet kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente / het Bureau Zelfstandigen onder
overlegging van de bewijsstukken. Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren.
Ik / wij stem(men) ermee in dat de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die
voor het vaststellen van het recht op bijstand nodig zijn.
Plaats: _________________

Datum: ________________

_______________________
Handtekening aanvrager

_______________________
Echtgeno(o)t(e) / partner

Onderstaand gedeelte pas invullen na controle door Bureau Zelfstandigen
Zijn er na inlevering van dit formulier wijzigingen aangebracht?
Nee
Ja
Indien ja, onder welke rubrieken?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ondergetekenden(n) heeft/hebben kennis genomen van de wijziging en gaat/gaan daarmee akkoord.
Plaats: _________________

Datum: ________________

_______________________
Handtekening aanvrager

_______________________
Echtgeno(o)t(e) / partner
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Checklist bij te voegen documenten
Vraag

Bij dit aanvraagformulier zijn kopieën gevoegd van:

01

Kopie authentiek document met Burgerservicenummer
Paspoort / legitimatie (geen rijbewijs!!)
Verblijfsvergunning

02

Echtscheidingsakte / - convenant / voorlopig vonnis
Alimentatiebeschikking
Anders, te weten:

06

Specificaties van opgegeven inkomsten

08

Volledig ingevuld ondernemingsplan

09

Jaarrekeninggegevens waaruit de gerealiseerd netto winst blijkt over
de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.
Onderbouwde prognoses van de te verwachten netto winst in 2022,
2023 en 2024.

10

Jaarrekeninggegevens waaruit de gerealiseerd netto winst blijkt over
de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.
Onderbouwde prognoses van de te verwachten netto winst in 2022,
2023 en 2024.

11

Indien aan de orde: bewijsstukken waaruit blijkt dat de onderneming
niet direct beëindigd kan worden, wordt opgeheven / verkocht /
overgedragen.

13

Uittreksel Handelsregister KvK

14

Indien aan de orde: samenwerkings- / vennootschapscontract /
statuten / aandelenregister

15

Bewijsstukken waaruit blijkt dat sprake is van zelfstandigenaftrek
respectievelijk meewerkaftrek.

16

Bewijsstukken waaruit eventuele ontheffing van verplichte
vergunning(en) blijkt.

20

Kopie bankpasje(s) met daarop zichtbaar het IBAN-nummer, het
pasnummer en de tenaamstelling.
Een bankafschrift niet ouder dan 3 maanden met daarop zichtbaar
het IBAN-nummer en de tenaamstelling.
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WAT WORDT AANGEMERKT ALS INKOMEN?
1. Netto inkomsten uit onderneming
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle
omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke
afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik, aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst
nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met
belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. In een overzicht:
Omzet per maand na aftrek inkoop en na aftrek BTW
Af: naar rato bijstandsperiode toe te rekenen indirecte (jaar)kosten
Resteert: winst uit de onderneming
Af: 18% forfaitair ivm belastingverplichtingen
Netto inkomen uit de onderneming in de betreffende maand

€
€
€
€
€

-/-/-

Let op:
➢
➢

➢
➢
➢

➢

de toe te rekenen indirecte (jaar)kosten opvoeren exclusief BTW.
Het betreft inkomsten uit werkzaamheden in uw onderneming die u tijdens de
bijstandsperiode verricht. De data van opmaak en voldoening van de factuur zijn niet
relevant. Verricht u dus tijdens de bijstandsverlening werkzaamheden, waarvoor u
pas na afloop van de bijstandsperiode factureert en/of betaald krijgt, dan moet u die
omzet en de daar uit voortvloeiende inkomsten toerekenen aan de maand waarin de
werkzaamheden zijn verricht.
De inkomsten moet u per kalendermaand opgeven, dus niet een totaalbedrag over
de hele bijstandsperiode.
Als u geen inkomsten uit uw bedrijf verwacht, maar u maakt wel kosten, dan levert
dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met
eventuele andere inkomsten. Uw inkomsten uit onderneming zijn dan nihil (€ 0,00).
Bent u DGA? Uw maandelijkse inkomen uit onderneming bestaat uit het netto DGAloon en het bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van de aandelen van de
DGA) over die maand. Het bedrijfsresultaat per maand wordt op basis van
bovenstaande berekening berekend waarbij het forfaitaire percentage van 18%
wordt vervangen door het verschuldigde vpb-percentage.
Bent u firmant in een VOG of een CV? Bereken eerst het netto bedrijfsresultaat van
de onderneming per maand op basis van bovenstaande berekening. Uw aandeel als
firmant in het netto bedrijfsresultaat (blijkend uit de vennootschapsakte of
jaarrekening) is dan uw inkomen uit de onderneming.

2. Nettoloon uit arbeid
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het
nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever of dat
u maandelijks uit uw onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.
Heeft u of uw partner andere inkomsten dan uit de onderneming? Stuur dan met de aanvraag
bewijsstukken mee van die andere inkomsten (bijvoorbeeld een loonstrook, uitkeringsspecificatie,
alimentatiebeschikking).
3. Netto uitkering en overige inkomsten (Toeslagen vallen hier niet onder).
• WW-uitkering of andere werkloosheidsuitkering
• Ziektewetuitkering
• arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA of op grond van uw AOV)
• andere uitkeringen (zoals een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet)
• inkomsten uit zorg die u verleent aan iemand anders en waarvoor u wordt betaald uit het
PGB van die zorgbehoevende
• overige inkomsten (zoals alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)
Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum,
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omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Bbz-uitkering
aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt
dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de
gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de
laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de
gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.
Is het totale netto inkomen per maand van u en uw eventuele partner hoger dan het sociaal
minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling. Het sociaal minimum is afhankelijk van
de gezinssituatie (vermelde bedragen zijn netto per maand, inclusief vakantiegeld en gelden van 1
januari 2022 tot 1 juli 2022):
Gehuwden (en daarmee gelijkgestelden):
beide partners van 21 tot AOW-leeftijd: € 1559,58
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: € 1642,54
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kind(eren): € 1361,22
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kind(eren): € 1049,30
beiden 18 tot 21 jaar, wel kind(eren): € 850,94
beiden 18 tot 21 jaar, geen kind(eren): € 539,02
Alleenstaande of alleenstaande ouder:
van 21 tot AOW-leeftijd: € 1091,71
van 18 tot 21 jaar: € 269,51
Kostendelersnorm in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW-leeftijd (van toepassing als naast uzelf en
uw eventuele partner sprake is medebewoners van 21 jaar of ouder, die niet zijn uitgezonderd van
de kostendelersnorm):
2 kostendelers € 779,79 p.p.
3 kostendelers € 675,18 p.p.
4 kostendelers € 623,83 p.p.
5 kostendelers € 592,64 p.p.
Fiscale behandeling van de periodieke uitkering
Uitkering behoort tot verzamelinkomen
De periodieke uitkering op grond van het Bbz die betrekking heeft op (een deel van) de periode van
1 december 2021 t/m 31 maart 2022 is met loonheffing belast en behoort daarmee tot het
verzamelinkomen in 2022 (let op: dat geldt ook voor de eventuele uitkering over de maand
december 2021 nu die pas in 2022 wordt aangevraagd, toegekend en uitbetaald!). In verband
daarmee ontvangt u na afloop van 2022 een jaaropgave inzake de aan u verstrekte uitkering over
deze periode. U moet dit inkomen opgeven bij de belastingaangifte over 2022. Mogelijk betaalt u
hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen beroep doet op deze uitkering.
Gevolgen voor toetsingsinkomen toeslagen
Nu de uitkering over deze periode meetelt bij uw verzamelinkomen in 2022, telt de uitkering ook
mee voor het toetsingsinkomen in 2022 op grond waarvan de draagkracht wordt bepaald voor
inkomensafhankelijke toeslagen. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op inkomensafhankelijke
toeslagen. Mogelijk dat u hierdoor minder toeslag(en) ontvangt dan wanneer u geen beroep doet op
deze uitkering.
Gevolgen voor partner
Heeft u een partner en kent de gemeente aan u een uitkering toe? Dan wordt die aan u gezamenlijk
toegekend. Fiscaal gezien ontvangt u dan allebei de helft van de uitkering. In verband daarmee
ontvangt u na afloop van 2022 beiden een jaaropgave inzake de aan u beiden verstrekte uitkering
wat u ook beiden moet opgeven bij uw individuele belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw
partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen beroep doet op deze
uitkering.
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