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Wil je een onderneming starten of beëindigen of ben je als ondernemer
in financiële problemen terecht gekomen? Onder bepaalde voorwaarden
kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
2004 (Bbz). Je kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen.
Deze folder is bestemd voor startende ondernemers.

Bijstandsgerechtigde die een
eigen bedrijf wil starten

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt de
mogelijkheid om bij de gemeente een
krediet of inkomensaanvulling aan te
vragen. De regeling geldt voor zowel
gevestigde ondernemers als voor
personen die vanuit een bijstandsc.q. werkloosheidssituatie een eigen
bedrijf willen beginnen.

Algemene voorwaarden

• Het totale gezinsinkomen is lager

dan de bijstandsnorm die op jouw
gezinssituatie van toepassing is.
• Je bent Nederlander of in het bezit
van een geldige verblijfsvergunning.
• Je bent tussen de 18 jaar en de
pensioengerechtigde leeftijd.
• Jouw bedrijf voldoet bij de start
aan de wettelijke eisen voor een
rechtmatige vestiging. Dit betekent dat je in het bezit bent van de
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vereiste diploma’s, vergunningen
en staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Je gaat minimaal 1.225 uur per jaar
werken in je bedrijf.
Je hebt de zeggenschap in het
bedrijf (eventueel met anderen) en
loopt de financiële risico’s.
Je kunt geen hulp krijgen bij banken of andere financieringsinstellingen.
Het bedrijf dat je gaat starten moet
levensvatbaar zijn in een periode
van maximaal 36 maanden. Deze
levensvatbaarheid wordt regelmatig getoetst.
Jouw medische, sociale en financiële omstandigheden moeten
zodanig zijn dat een goede bedrijfsvoering mogelijk is.
Je overlegt een ondernemersplan
bij jouw aanvraag.

Heb je een Participatiewet-uitkering
en ben je van plan om een eigen bedrijf te starten, dan kun je gedurende
maximaal 12 maanden werken aan de
voorbereidingen van je onderneming.
Tijdens die periode behoud je jouw
uitkering.
Bovendien zijn er mogelijkheden voor
een renteloze lening voor de noodzakelijke voorbereidingskosten van jouw
onderneming. In deze voorbereidingsfase heb je geen sollicitatieplicht.
Tot slot kan de gemeente je een
ondernemerscoach toewijzen die je
begeleidt bij het opstellen van jouw
ondernemingsplan. Deze coach wordt
ook betaald door de gemeente. De
renteloze lening wordt rentedragend
vanaf het moment dat je daadwerkelijk start met je bedrijf. Blijken jouw
plannen echter niet haalbaar te zijn,
dan wordt de lening kwijtgescholden.

Startende ondernemer

Volgens het Bbz ben je gedurende de
eerste anderhalf jaar na de start van

je bedrijf een starter. Voorwaarde is
dat je het eigen bedrijf start vanuit
een (dreigende) werkloosheidssituatie.
Als starter kun je een rentedragend
Bbz-bedrijfskrediet aanvragen. De
maximale looptijd is 10 jaar. Daarnaast kun je een aanvullende uitkering voor de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau aanvragen.
Deze uitkering kun je maximaal 36
maanden ontvangen. Hierbij is het
van belang dat de onderneming levensvatbaar wordt geacht volgens de
gemeente.
De bijstand voor levensonderhoud is
in eerste instantie in de vorm van een
renteloze geldlening. Aan de hand van
de jaarrekening wordt het inkomen
uit het bedrijf vastgesteld. Hierbij
wordt ook rekening gehouden met inkomsten buiten het bedrijf. De hoogte
van dit totale inkomen bepaalt of de
lening geheel of gedeeltelijk moeten
worden terugbetaald, of dat deze
geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden.
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