Uitgezonderde beschikbare geldmiddelen Tozo
De onderstaande tegemoetkomingen/speciale uitkeringen/vergoedingen die u heeft ontvangen, zijn
uitgezonderd van uw beschikbare geldmiddelen op basis van art. 31, tweede lid, onderdeel l: ‘bij
ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële
schade’. Het gaat om vergoedingen en uitkeringen die in art. 7 Regeling Participatiewet, IOAW en
IOAZ zijn opgenomen. Als u ooit één of meer van deze uitgezonderde beschikbare geldmiddelen
heeft ontvangen, mag u deze in mindering brengen op uw totale beschikbare geldmiddelen.
Overzicht uitgezonderde beschikbare geldmiddelen Tozo
a. de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van de Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden
Bijlmerramp;
b. de eenmalige uitkering en het voorschot, bedoeld in de Regeling tegemoetkoming
asbestslachtoffers;
c. de vergoeding, bedoeld in artikel 16 van het Besluit tot wijziging van de aanwijzing van het
luchtvaartterrein Maastricht, alsmede vaststelling van geluidszones (Interim-aanwijzingsbesluit
luchtvaartterrein Maastricht);
d. de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers
Legionella-epidemie;
e. de eenmalige uitkering toegekend aan oud-mijnwerkers in verband met silicose;
f. de eenmalige uitkering ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd
veteranen;
g. de individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de
Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen;
h. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste de in artikel 2,
zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, genoemde gezamenlijke waarden per maand en per
kalenderjaar;
i. de eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Tijdelijke regeling eenmalige
tegemoetkoming pensioenverevening;
j. de uitkering, bedoeld in artikel 3 van de Vaststellingsovereenkomst houdende een regeling voor een
collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens
zwangerschap, die is gehecht aan de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 1 juni 2006,
R05/1743 (LJN: AX6440) en bij die beschikking op grond van artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek verbindend is verklaard voor de in artikel 1 van die overeenkomst bedoelde
personen;
k. de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4 van de Regeling tegemoetkoming nietloondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom;
l. de vergoeding, toegekend aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk,
bedoeld in de Compensatieregelingen R.-K. Kerk Nederland;
m. de financiële tegemoetkoming in de geleden schade, bedoeld in het Statuut voor de
buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met
seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen en de uitkering, bedoeld in de
Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen;
n. de eenmalige bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van het Besluit aanvullende
arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, dan wel artikel 21a, eerste lid, van
het Besluit bijzondere militaire pensioenen;
o. de eenmalige tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2 van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts;
p. de eenmalige compensatie toegekend in het kader van de CAF 11-zaak;
q. het voorschot, bedoeld in de Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE;
r. een uitkering als bedoeld in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven, met uitzondering van het deel
van de uitkering dat vanwege de derving van levensonderhoud wordt verstrekt aan nabestaanden.

