Is Bbz iets voor u?
Het Bbz kent verschillende doelgroepen, zoals starters, gevestigde ondernemers, oudere ondernemers en
ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is.
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Een Bbzaanvraag kan worden ingediend in de gemeente waar u woont.
In het Bbz 2004 staat welke zelfstandigen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Het betreft:
•
•

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf;
ondernemers in de agrarische sector en vrijeberoepsbeoefenaren.

U komt overigens alleen voor financiële ondersteuning in aanmerking als u niet (meer) bij een gewone bank terecht
kunt en het eigen gezinsinkomen, inclusief dat van uw partner, lager is dan de wettelijke bestaansnorm.
Andere voorwaarden om in aanmerking te komen zijn onder meer:
•
•
•
•

u mag nog geen 65 jaar zijn;
de bedrijfsuitoefening moet voldoen aan alle wettelijke eisen;
er moet sprake zijn van een volwaardige onderneming (u moet tenminste 1225 uur per jaar werkzaam zijn
voor uw bedrijf);
u moet zelf werkzaam zijn in het bedrijf, de zeggenschap hebben en de financiële risico’s dragen.

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor bijstand in de vorm van een bedrag om niet. Dan hoeft u de
verleende bijstand dus niet terug te betalen. Bijstand om niet is echter alleen mogelijk als uw inkomen lager is dan
bijstandsniveau en als uw vermogen binnen vastgestelde grenzen valt.
Het Bbz 2004 onderscheidt vijf categorieën zelfstandigen:
1.
2.
3.
4.
5.

(pré-)startende ondernemers;
gevestigde ondernemers;
oudere ondernemers;
beëindigende ondernemers;
ondernemers met structureel lage inkomsten

De (pré-)startende ondernemer
Een préstarter ontvangt een WWB-uitkering en is van plan een bedrijf te gaan starten. Een startende ondernemer is
een persoon die vanuit een werkloosheidssituatie gaat starten met een eigen bedrijf. Gedurende een periode van
anderhalf jaar na de start wordt deze ondernemer als starter gezien.
U komt in aanmerking voor Bbz wanneer u werkloos bent of dreigt te raken en een bedrijf wil beginnen of
overnemen.
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De ondersteuning kan bestaan uit een:
• voortzetting van uitkering tot maximaal een jaar gedurende de prestartfase;
• renteloze lening voor voorbereidingskosten in de prestartfase;
• verplichte begeleiding tijdens de prestartfase;
• rentedragend krediet of borgstelling na de start;
• aanvullende uitkering gedurende maximaal drie jaar;
• begeleiding na de start.
Het bedrijf moet levensvatbaar zijn, wat moet blijken uit het ondernemingsplan dat u bij de aanvraag moet
overleggen.
De gevestigde ondernemer
U wordt als gevestigd ondernemer gezien als u langer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent. Heeft u
tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf (bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijke opdrachtgever of
diefstal) dan kunt u een beroep doen op het Bbz.
Het kan ook voorkomen dat, door welke oorzaak dan ook, betalingsproblemen ontstaan of noodzakelijke
investeringen niet meer betaald kunnen worden. In een dergelijke situatie kunt u als gevestigde ondernemer in
aanmerking komen voor een:
•
•

rentedragend krediet of borgstelling of;
aanvullende uitkering tot maximaal drie jaar.

Ook hier geldt weer de voorwaarde dat er na de periode van financiële ondersteuning sprake moet zijn van een
levensvatbare onderneming.
De oudere ondernemer
Een oudere ondernemer is iemand van 55 jaar of ouder, die al minstens 10 jaar zelfstandig is en die een bedrijf heeft
dat niet meer levensvatbaar is. Wanneer u als oudere zelfstandige onvoldoende inkomen heeft of kleine
investeringen moet doen, kunt u een beroep doen op:
•
•
•

bedrijfskapitaal en / of;
een aanvullende uitkering tot aan de 65-jarige leeftijd;
het bedrijf hoeft daarbij niet levensvatbaar te zijn, maar moet nog wel een minimaal bruto bedrag per jaar
opbrengen.

De beëindigende ondernemer
Hierbij gaat het om ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is. Als
beëindigende zelfstandige dient u de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te staken. U mag dat dan op een financieel
verantwoorde manier doen, bijvoorbeeld door lopende opdrachten nog af te werken, gewassen nog te oogsten,
handelsvoorraden uit te verkopen, en dergelijke.
U kunt als beëindigende zelfstandige een beroep doen op een aanvullende uitkering tot aan de definitieve sluiting
van het bedrijf. De maximale looptijd van deze uitkering bedraagt 2 jaar.
U krijgt dus geen krediet.
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De ondernemer met structureel laag inkomen
Met deze categorie wordt de ondernemer bedoeld die een aantal jaren achtereen een structureel laag inkomen heeft.
Door een sobere levenwijze weet hij/zij toch de eindjes aan elkaar te knopen. Als u een ondernemer bent met een
dergelijk structureel laag inkomen, dan kunt u een financiële tegenslag door een gebrek aan middelen waarschijnlijk
niet oplossen.
In die situatie kunt u een beroep doen op een:
•
•

bedrijfskapitaal en / of;
aanvullende uitkering tot maximaal 6 maanden.

De financiële ondersteuning heeft wel een beperkte duur. U dient na de financiële hulpverlening wel weer in het
eigen bestaan te voorzien.
Het Bbz kent bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

-3-

