Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Hebt u financiële problemen? En komt uw bedrijf hierdoor in gevaar? Dan kunt u in bepaalde
gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente
voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een
renteloze lening, starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
Bureau Zelfstandigen Gooi & Vechtstreek in Hilversum voert deze regeling uit in opdracht
van de gemeente Weesp. Zo neemt u contact op met het Bureau Zelfstandigen:
 e-mail: zelfstandigenloket@hilversum.nl
 telefoon: (035) 62 92 700 of 14 035
Het kan gebeuren dat je als ondernemer te maken krijgt met (tijdelijke) financiële problemen,
waardoor het voortbestaan van je bedrijf bedreigd wordt en daarmee de inkomsten mogelijk
zullen wegvallen. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen, afgekort tot Bbz 2004.
Via het Bbz hebben gemeenten de mogelijkheid om ondernemers tijdelijk te ondersteunen
op financieel vlak. Dit kan zijn middels een bedrijf/starterskrediet (rentedragend) of middels
een uitkering voor de kosten levensonderhoud in de vorm van een (renteloze) lening. In het
laatste geval gaat het om een aanvulling op het inkomen (tot een wettelijk vastgestelde
norm). Uiteraard dient een ondernemer aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Een bedrijfskrediet kan dienen om de minnelijke regeling binnen een schuldsaneringstraject
voor te financieren.
Hoe vraagt u het Bbz aan?
U kunt Bbz aanvragen als u:
 een bedrijf wilt starten;
 als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 uw bedrijf wilt beëindigen.
Wanneer komt u in aanmerking?
 Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau.
 U kunt geen andere financiering krijgen.
 U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
Doelgroepen
Het Bbz 2004 is van toepassing op 4 verschillende groepen:
 Startende zelfstandige
Persoon met een werkloosheidsuitkering die zich als zelfstandige wil gaan vestigen.
 Gevestigde en/of tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandige
De zelfstandige die gedurende een redelijke termijn als zodanig werkzaam is geweest
en wiens bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is, of de zelfstandige die
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en een WAZ-uitkering (WAZ betekent Wet





Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) heeft aangevraagd. Gelet op de
afschaffing van de WAZ is dit een afnemende groep.
Oudere zelfstandige
De zelfstandige van 55 jaar of ouder met een duurzaam ontoereikend inkomen om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.
Beëindigende zelfstandige
De zelfstandige die op korte termijn (uiterlijk binnen 12 maanden) zijn/haar bedrijf gaat
beëindigen.

