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Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
Starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand
een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Ontvangt u een bijstandsuitkering en
wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en
verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u
dan in aanmerking komen voor financiële bijstand op grond
van het Bbz.
Ook als u een WW-uitkering ontvangt en u wilt een eigen bedrijf
starten, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor financiële bijstand
op grond van het Bbz
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Wie kunnen een beroep
doen op het Bbz?
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:
• startende

zelfstandigen met een werkloosheids- of
bijstandsuitkering;
• gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen;
• oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf ;
• zelfstandigen die hun niet-levensvatbaar bedrijf willen beëindigen.
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Kunt u met een bijstandsuitkering een beroep doen op
het Bbz?
Als u een bijstandsuitkering hebt en een eigen bedrijf wilt beginnen,
kunt u voor financiële steun een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U hebt maximaal een jaar om u onder
begeleiding voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. U
behoudt in dit jaar uw uitkering, maar u hoeft niet te solliciteren. U
stelt onder meer een ondernemingsplan op. De gemeente bekijkt
vervolgens of uw bedrijf levensvatbaar is. Als dit zo is, kunt u aan de
slag als zelfstandige. Uw bijstandsuitkering wordt gestopt. U kunt dan
in aanmerking komen voor een starterskrediet en een periodieke uitkering tot bijstandsniveau. Als u bent gestart met uw bedrijf, kunnen
deskundigen u bijstaan. De gemeente kan (een deel van) de kosten
hiervoor vergoeden.
Renteloze lening in voorbereidingsjaar
Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee.Voor
de extra kosten die u in het voorbereidingsjaar maakt, kunt u van
de gemeente een renteloze lening van maximaal 2.708 euro krijgen.
Zodra uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat, wordt de lening een
rentedragende lening. In dit voorbereidingsjaar stelt u een ondernemingsplan op.
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Onderzoek naar levensvatbaarheid bedrijf
Als u na dit voorbereidingsjaar begint met uw bedrijf kunt in aanmerking komen voor starterskrediet en voor een periodieke uitkering.
De gemeente doet eerst een onderzoek naar de levensvatbaarheid
van het bedrijf dat u wilt starten. Levensvatbaar wil zeggen dat uw
inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten,
voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding
van het bedrijf. Als u eenmaal als zelfstandige bent begonnen, bent
u niet meer beschikbaar voor ander werk. Uw bijstandsuitkering
vervalt dan ook. U kunt dan wel in aanmerking komen voor een
periodieke aanvullende uitkering tot bijstandsniveau, de Bbz-uitkering.
Starterskrediet/bedrijfskapitaal
De sociale dienst van uw gemeente kan u als startende ondernemer
een bedrijfskapitaal verstrekken van 32.774 euro. Dit is een rentedragende lening (starterskrediet). Hiermee kunt u bijvoorbeeld machines
en voorraden aankopen.
Vergoeding begeleidingskosten na start
Als uw bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding
vaak gewenst. In het eerste jaar na de start kunt u in aanmerking
komen voor begeleiding. De kosten hiervan worden tot aan een
bepaald maximum vergoed door de gemeente.
Periodieke Bbz-uitkering tot bijstandsniveau
Wanneer de inkomsten uit uw bedrijf onder het bijstandsniveau
liggen kan uw inkomen uit uw bedrijf of beroep maximaal 36
maanden worden aangevuld tot bijstandsniveau. Na die periode kunt
u verlenging krijgen als u vanwege medische of sociale redenen niet
volledig kunt werken in uw bedrijf. Deze aanvullende uitkering ontvangt u in eerste instantie bij wijze van voorschot als een renteloze
lening. Na afloop van het boekjaar (meestal het kalenderjaar) wordt
bekeken hoe hoog de inkomsten uit uw eigen bedrijf of beroep zijn
geweest. Afhankelijk van deze uitkomst kan het zijn dat u het voorschot geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen of dat u nog aanspraak
maakt op een aanvulling op het  eerder aan u verstrekte voorschot.
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Voorwaarden Bbz-uitkering
Als u een uitkering op basis van het Bbz wilt ontvangen moet uw
bedrijf levensvatbaar zijn. Ook moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• u moet aan eventuele vestigingseisen voldoen
• u moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent gemiddeld 23,5 uur per week werken in uw bedrijf
• kapitaalverstrekking via een bank of een borginstellingsfonds is niet
mogelijk
Als de onderneming niet slaagt
Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stopt u met uw werk als
zelfstandige. Als u aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering
voldoet, heeft u direct weer recht op een bijstandsuitkering.
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Kunt u met een
WW-uitkering een eigen
bedrijf starten?
Voor het starten van een bedrijf met behoud van uw uitkering op
basis van de Werkloosheidswet (WW-uitkering) hebt u toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
nodig. Op basis van het Bbz kunt u in aanmerking komen voor een
starterskrediet.
Starten bedrijf met behoud WW-uitkering
Als u een ondernemingsplan heeft opgesteld, beoordeelt de reintegratieadviseur van het UWV of het bedrijf levensvatbaar is.
Levensvatbaar wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel
aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw
gezin en voor de instandhouding van het bedrijf. Als dat zo is, dan
kunt u maximaal zes maanden een WW-uitkering houden, terwijl u
start als zelfstandig ondernemer.
Verrekenen inkomsten
De WW-uitkering die u tijdens deze startperiode ontvangt is een
voorschot. Uw inkomsten worden gedeeltelijk verrekend met uw
uitkering. De definitieve verrekening vindt pas later plaats, ongeveer
twee jaar nadat u als zelfstandige gestart bent. Het is verstandig om
hiervoor geld opzij te zetten.
Starterskrediet gemeente
In de startfase kunt u bij uw gemeente op basis van het Bbz een
starterskrediet van maximaal 32.774 euro aanvragen. Dit krediet is
een lening waarover rente moet worden betaald.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Om voor een
starterskrediet via de gemeente in aanmerking te komen, mag het
inkomen van u en uw eventuele partner niet meer bedragen dan de
van toepassing zijnde bijstandsuitkering.
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Kunt u als gevestigde zelfstandige een beroep doen op
het Bbz?
Als u een gevestigde zelfstandige bent en u hebt tijdelijke
financiële problemen dan kunt u een beroep doen op het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in
aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor
bedrijfskapitaal.
Een periodieke uitkering kunt u krijgen als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien vanwege tijdelijke inkomensproblemen. Als het
voorbestaan van een levensvatbaar bedrijf gevaar loopt, kunt u in
aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Beide kunt u aanvragen bij
de gemeente.                                   
Voorwaarden
Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun op grond van
het Bbz moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit wil
zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met
andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor
de instandhouding van het bedrijf.
• u moet minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf.
Dit is gelijk aan gemiddeld 23,5 uur per week.
• hulp via een bank of een borginstellingsfonds is niet meer mogelijk
Periodieke uitkering aanvulling tot bijstand
Als u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien vanwege tijdelijke
inkomensproblemen kunt u een periodieke uitkering krijgen. De
periodieke uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm.
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Maximale duur periodieke uitkering
U maakt maximaal twaalf maanden aanspraak op de uitkering. Als u
vanwege externe omstandigheden nog behoefte heeft aan financiële
ondersteuning, kan de sociale dienst besluiten de uitkering met
maximaal 24 maanden te verlengen.
Periodieke uitkering is renteloze lening
In principe is de uitkering een renteloze lening. De gemeente bekijkt
of u een deel van de lening moet terugbetalen.  
Bedrijfskapitaal
Als het voorbestaan van uw levensvatbaar bedrijf gevaar loopt, kunt u
in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag dat
u kunt ontvangen is 178.019 euro. Dit is een lening waarover u rente
moet betalen.
Terugbetalen binnen tien jaar
De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. De rente volgt het
niveau van de banken.
Bedrijfskapitaal bij laag inkomen
Hebt u een laag inkomen in het jaar dat u bedrijfskapitaal aanvraagt
of in het jaar daarvoor dan kan de sociale dienst u het bedrijfskapitaal
als uitkering verstrekken. Als u een mager inkomen hebt in de twee
volgende jaren, kan de sociale dienst de rente over deze lening geheel
of gedeeltelijk kwijtschelden.  
Eigen vermogen
Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Als uw
vermogen hoger is dan € 171.326 verstrekt de sociale dienst de bijstand op grond van het Bbz als een lening.Vermogen dat verbonden
is aan uw bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten.Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.
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Kunt u als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf een beroep
doen op het Bbz?
Als u een oudere zelfstandige bent en een bedrijf hebt dat
niet meer levensvatbaar is, kunt u een beroep doen op het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in
aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor
bedrijfskapitaal. Beide vraagt u aan bij de gemeente.
Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden:
• u bent een zelfstandige van 55 jaar of ouder
• uw inkomen uit uw bedrijf is lager dan de bijstandsnorm
• u hebt voorafgaande aan uw aanvraag minstens tien jaar achter
elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend
• uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld minimaal
7.070 euro per boekjaar
Aanvulling tot bijstandsniveau
De uitkering die u ontvangt vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat voor u geldt.
Bedrijfskapitaal
U kunt, in bijzondere gevallen, ook een bedrag van maximaal 8.901
euro van de gemeente lenen. Dit bedrijfskapitaal is bedoeld voor het
doen van investeren. Als uw vermogen niet meer is dan 119.929 euro
dan hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.
Meer informatie Bbz
Voor meer over het Bbz kunt u contact opnemen met uw gemeente.
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Kunt u een beroep doen op
het Bbz als u stopt met uw
bedrijf?
Als u zelfstandige bent en u moet uw bedrijf beëindigen,
kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op
het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen.Tijdens de beëindiging van uw bedrijf kunt u dan in uw levensonderhoud blijven voorzien. U kunt een aanvullende periodieke uitkering
krijgen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden:
• u bent zelfstandige
• u hebt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt
• de reden waarom u met uw bedrijf stopt is omdat het niet levensvatbaar is
Periodieke uitkering tot bijstandsniveau
De uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat voor u
geldt.
Periodieke uitkering maximaal twaalf maanden
U kunt voor maximaal twaalf maanden een aanvullende periodieke
uitkering krijgen. Als het niet lukt om uw bedrijf binnen twaalf
maanden te beëindigen kunt u een verlenging krijgen van twaalf
maanden.  
IOAZ
Mogelijk hebt u recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet u aanvragen vóór u met
uw bedrijf stopt.
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Waar kunt u financiële bijstand op grond van het Bbz
aanvragen?
Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz
zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in uw gemeente. Daar kunt u
ook de aanvraag indienen.

Hoe kunt u bezwaar maken
tegen een beslissing van de
gemeente?
Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft
genomen op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bij de gemeente
bezwaar maken. U kunt tegen de uiteindelijke beslissing achtereenvolgens in beroep gaan bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van
Beroep.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over het Bzb? Dan kunt u terecht bij de sociale
dienst in uw gemeente.
Hebt u naar aanleiding van deze brochure nog vragen of wilt u meer
exemplaren bestellen, dan kunt u contact opnemen met de Postbus
51 infolijn: 0800-8051 (gratis) of kijken op www.postbus51.nl
Voor meer informatie kunt u ook de website van het ministerie
bezoeken: www.szw.nl
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