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Waarom dit E-book?
De Bbz-regeling biedt financiële mogelijkheden voor ondernemers en starters. Maar lang niet
alle ondernemers zijn hiervan op de hoogte. Het ROZ wil het gebruik van het Bbz
bevorderen. Wellicht kan deze regeling ook (ooit) iets voor u betekenen.
Welke mogelijkheden kent deze regeling en wanneer komt u in aanmerking? Dat leggen we
graag uit.

Voor wie?
Dit E-book is geschreven voor de ondernemers en starters die mogelijk in aanmerking komen
voor financiële ondersteuning via het Bbz:

Ondernemers (in tijdelijke financiële problemen)
Oudere ondernemers (in financiële problemen)
Beëindigende ondernemers
Starters (vanuit de Participatiewet)

Door wie?
ROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen, voert de Bbz-regeling uit voor bijna alle
gemeenten in Twente en de Achterhoek. ROZ biedt ook advies, begeleiding, coaching,
trainingen en schuldhulpverlening aan ondernemers en starters.

Disclaimer
Bij het samenstellen van dit E-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.
ROZ Groep kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in dit E-book.
Aan dit E-book kunnen geen rechten worden ontleend.
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Wat is Bbz?
Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Deze wettelijke regeling biedt
financiële ondersteuning aan ondernemers, oudere ondernemers, beëindigende
ondernemers en starters.
In dit E-book vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.
Wanneer komt u in aanmerking?
U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd
U bent woonachtig in Nederland en voert de bedrijfsactiviteiten uit in Nederland
U voldoet aan de wettelijke eisen behorend bij het bedrijf
U draagt de verantwoordelijkheid voor het bedrijf en de financiële risico’s
U bent minimaal 1225 uur werkzaam voor het bedrijf
U bent (samen met uw eventuele partner) afhankelijk van de inkomsten uit het bedrijf
voor de kosten van levensonderhoud
Daarnaast gelden per doelgroep specifieke voorwaarden. Zie verderop in dit E-book.
Wilt u meer informatie of twijfelt u of u in aanmerking komt?
Neem dan contact op met het ROZ.

Bbz wettekst >>

In de bijlage en op www.rozgroep.nl/bbz vindt u een checklist om te kijken of u
mogelijk in aanmerking komt voor Bbz.

ROZ Groep
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Mogelijkheden voor ondernemers

Inkomensaanvulling
Een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm voor maximaal 12
maanden. Deze uitkering kan eventueel verlengd worden met maximaal twee
keer 12 maanden, indien er sprake is van tijdelijke externe omstandigheden.
De inkomensaanvulling kan (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden of moet
worden terugbetaald, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat en uw vermogen.

Wanneer komt u in aanmerking?
De inkomsten uit uw bedrijf zijn (tijdelijk) niet meer voldoende om de kosten voor
levensonderhoud te betalen. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden waardoor uw pand
tijdelijk niet goed te bereiken is en u klanten misloopt. Of aan slechte weersomstandigheden
waardoor u uw werkzaamheden niet uit kunt voeren.

Bedrijfskrediet
Een rentedragende lening van maximaal € 196.381,-* met een rentepercentage
van 8%*. Het krediet moet binnen maximaal 10 jaar afgelost worden.
Wanneer komt u in aanmerking?
U heeft betalingsproblemen of geen middelen voor noodzakelijke investeringen. Denk bij
noodzakelijke investeringen bijvoorbeeld aan een nieuwe machine die u nodig hebt voor het
voortbestaan van uw bedrijf of een vervoersmiddel dat u nodig hebt voor het uitvoeren van
uw werkzaamheden.
Meer praktijkvoorbeelden
uit het land >>

Erwin Appels,
Dirk Nijhuis & Appels
Schilderwerken BV
Na de start van mijn bedrijf zat er wel groei in, maar niet voldoende voor een
gezonde bedrijfsvoering. Enkele jaren geleden kon ik schildersbedrijf Dirk Nijhuis
overnemen, maar ik kreeg de financiering niet rond. Zonder de Bbz-financiering
via ROZ was de overname niet tot stand gekomen. Ik twijfel of het bedrijf
waarmee ikzelf gestart was het wel had gered. En daarbij zou schildersbedrijf
Dirk Nijhuis waarschijnlijk zijn gestopt, waarmee ook de werkgelegenheid van
circa 15 schilders verloren was gegaan. Het gaat nu goed met het bedrijf. Qua
omzet en personele bezetting zitten we op de grootte waarop we willen zitten.
ROZ Groep

5

E-BOOK | Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Hoe werkt het?
Heeft u financiële problemen met uw bedrijf? Meld u dan op tijd!
Woont u in een gemeente waarvoor ROZ het Bbz uitvoert**? Neem direct
contact op met ROZ >>

De adviseur bezoekt uw bedrijf en bespreekt met u de situatie. Wij vragen
vooraf om financiële stukken van uw bedrijf en uw privésituatie.

Komt u wellicht in aanmerking voor Bbz? Dan vragen we u om aanvullende
financiële informatie.

We onderzoeken of uw bedrijf voldoende toekomstperspectief heeft,
oftewel: het inkomen uit uw bedrijf moet op termijn weer voldoende zijn om
minimaal de zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen
betalen.

Op basis van het onderzoek besluiten we of een inkomensaanvulling of
bedrijfskrediet wordt toegekend.

Uw adviseur blijft uw contactpersoon. U kunt met vragen altijd bij hem
terecht. Heeft u behoefte aan andere dienstverlening, bijvoorbeeld coaching
of trainingen? Bekijk hier de mogelijkheden >>

*= genoemde bedragen en percentages: peildatum 1 januari 2018
** = ROZ voert de Bbz-regeling uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen,
Twenterand, Wierden en Winterswijk.
ROZ Groep
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Mogelijkheden voor oudere ondernemers

Inkomensaanvulling
Een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, tot het moment dat u
recht heeft op AOW. De inkomensaanvulling kan (gedeeltelijk) worden
kwijtgescholden of moet terugbetaald worden, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat
en uw vermogen.

en / of:
Bedrijfskapitaal
Bedrijfskapitaal van maximaal € 9.819,-* als dit noodzakelijk is voor de
voortzetting van uw bedrijf. Afhankelijk van uw eigen vermogen kan het zijn dat
u dit bedrag niet terug hoeft te betalen.

Wanneer komt u in aanmerking?
U voldoet aan alle volgende voorwaarden:
Het gaat financieel niet zo goed met uw bedrijf
U bent ouder dan 55 jaar
U heeft minstens 10 jaar een eigen bedrijf
Naar verwachting behaalt u een resultaat van minimaal € 7.799,-* per jaar
met uw bedrijf

*= genoemde bedragen en percentages: peildatum 1 januari 2018
ROZ Groep
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Hoe werkt het?
Bent u ouder dan 55 jaar, langer dan 10 jaar ondernemer en heeft u
financiële problemen met uw bedrijf? Meld u dan op tijd! Bent u
woonachtig in een gemeente waarvoor ROZ het Bbz uitvoert**? Neem direct
contact op met ROZ >>
De adviseur bezoekt uw bedrijf en bespreekt met u de situatie. Wij vragen
vooraf om financiële stukken van uw bedrijf en uw privésituatie.
Komt u wellicht in aanmerking voor Bbz? Dan vragen we u om aanvullende
financiële informatie.
We onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet en of de inkomsten uit
uw bedrijf naar verwachting boven de minimuminkomenseis (€ 7.799,-*) en
onder de bijstandsnorm liggen.

Op basis van het onderzoek besluiten we of een inkomensaanvulling en/of
bedrijfskapitaal wordt toegekend.

Uw adviseur blijft uw contactpersoon. U kunt met vragen altijd bij hem
terecht. Heeft u behoefte aan andere dienstverlening, bijvoorbeeld coaching
of trainingen? Bekijk hier de mogelijkheden >>

** = ROZ voert de Bbz-regeling uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen,
Twenterand, Wierden en Winterswijk.
ROZ Groep
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Mogelijkheid voor beëindigende ondernemers

Inkomensaanvulling
Een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, tot het moment dat u
stopt met uw bedrijf (max. 12 maanden). De inkomensaanvulling kan worden
kwijtgescholden, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat en uw vermogen.
Wanneer komt u in aanmerking?
U wilt stoppen met uw bedrijf en heeft daarvoor enige tijd nodig. U ziet daardoor uw
inkomen dalen. U moet bijvoorbeeld nog voorraad verkopen of u heeft nog
huurverplichtingen.

Hoe werkt het?
Wilt of moet u stoppen met uw bedrijf? Meld u dan op tijd!
Bent u woonachtig in een gemeente waarvoor ROZ de Bbz uitvoert**?
Neem direct contact op met ROZ >>
De adviseur bezoekt uw bedrijf en bespreekt met u de situatie. Wij vragen
vooraf om financiële stukken van uw bedrijf en uw privésituatie.

Komt u wellicht in aanmerking voor Bbz? Dan vragen we u om aanvullende
financiële informatie.

We onderzoeken of het noodzakelijk is om een uitkering toe te kennen
totdat u daadwerkelijk het bedrijf beëindigt.

Op basis van het onderzoek besluiten we of een inkomensaanvulling
toegekend wordt.

Uw adviseur blijft uw contactpersoon. U kunt met vragen altijd bij hem
terecht.

** = ROZ voert de Bbz-regeling uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen,
Twenterand, Wierden en Winterswijk.
ROZ Groep
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Mogelijkheid voor ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd

IOAZ-regeling
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
LET OP! Wanneer u gebruik wilt maken van de IOAZ-regeling, moet u dit
aanvragen vóór de beëindiging van het bedrijf en vervolgens moet het bedrijf
beëindigd worden binnen maximaal 1,5 jaar na toekenning van de IOAZ.

Inkomensaanvulling
Een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, die ingaat wanneer u het
bedrijf stopt tot het moment dat u, inmiddels ex-ondernemer, recht heeft op AOW.
Wanneer komt u in aanmerking?
U voldoet aan alle volgende voorwaarden:
U bent 55 jaar of ouder en gaat stoppen met het bedrijf
U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan minimaal de laatste
3 jaar als zelfstandige
Het gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie jaar ligt onder de inkomensgrens van
€ 24.540,- * en zal naar verwachting onder € 25.851,-* blijven.

IOAZ wettekst >>

*= genoemde bedragen en percentages: peildatum 1 januari 2018
ROZ Groep
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Hoe werkt het?
Bent u van plan te stoppen met uw bedrijf? Meld u dan op tijd, voordat u
uw bedrijf hebt beëindigd. Bent u woonachtig in een gemeente waarvoor
ROZ de IOAZ uitvoert**? Neem direct contact op met ROZ >>
De adviseur bezoekt uw bedrijf en bespreekt met u de situatie. Wij vragen
vooraf om financiële stukken van uw bedrijf en uw privésituatie.

Komt u wellicht in aanmerking voor IOAZ? Dan vragen we u om aanvullende
financiële informatie.

We onderzoeken of u daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om een
IOAZ-uitkering te ontvangen na het beëindigen van uw bedrijf.

Op basis van het onderzoek besluiten we of u recht heeft op een IOAZuitkering.

** = ROZ voert de IOAZ-regeling uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen,
Twenterand, Wierden en Winterswijk.
ROZ Groep
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Mogelijkheden voor starters

Voorbereidingsperiode
Met behoud van uw uitkering kunt u zich maximaal 1 jaar voorbereiden op het
ondernemerschap. U hoeft niet te solliciteren naar een baan in loondienst.

Voorbereidingskrediet
Een renteloze lening van maximaal € 3.000,-* om de noodzakelijke kosten, die
samenhangen met de voorbereiding op het ondernemerschap, te kunnen betalen,
zoals marktonderzoek. Wanneer u uiteindelijk van start gaat, wordt dit bedrag
omgezet in een rentedragende Bbz lening en moet u deze terugbetalen.
Wanneer komt u in aanmerking?
U heeft een Participatiewet-uitkering en plannen om een eigen bedrijf te starten, maar niet
voldoende middelen om die plannen uit te voeren.

Inkomensaanvulling
Een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm voor maximaal 36
maanden. De inkomensaanvulling kan (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden of
moet worden terugbetaald, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat en uw vermogen.
Wanneer komt u in aanmerking?
De inkomsten uit uw pas gestarte bedrijf zijn nog niet voldoende om de kosten voor
levensonderhoud te betalen.

en / of:
Starterskrediet
Een rentedragende lening van maximaal € 36.155,-* met een rentepercentage van
8%*. Het krediet moet binnen maximaal 10 jaar afgelost worden.
Wanneer komt u in aanmerking?
U wilt een bedrijf starten vanuit een Participatiewet-uitkering en u heeft niet voldoende geld
om investeringen te doen die nodig zijn om het bedrijf op te starten.

*= genoemde bedragen en percentages: peildatum 1 januari 2018
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Hoe werkt het?
Wilt u een bedrijf starten en ontvangt u momenteel een Participatiewetuitkering? En heeft u financiële ondersteuning nodig bij de start van uw
bedrijf? Bent u woonachtig in een gemeente waarvoor ROZ de Bbz
uitvoert**? Neem contact op met ROZ >>
De adviseur bespreekt met u uw plannen. We kijken naar de haalbaarheid
van uw bedrijfsidee, de marktmogelijkheden en u als toekomstig
ondernemer.
Komt u wellicht in aanmerking voor Bbz? Dan vragen we u om een
ondernemingsplan, inclusief een financieel plan, aan te leveren.

We onderzoeken of het bedrijf voldoende toekomstperspectief heeft,
oftewel het inkomen uit uw te starten bedrijf moet voldoende zijn om
minimaal de zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen
betalen.

Op basis van het onderzoek besluiten we of een inkomensaanvulling en/of
starterskrediet toegekend wordt.
Uw adviseur begeleidt u waar mogelijk. U kunt met vragen bij hem terecht.
Financiering voor starters via Bbz is bijna altijd onderdeel van een
begeleidingstraject. Heeft u behoefte aan andere dienstverlening, bijvoorbeeld
coaching of trainingen? Bekijk hier de begeleidingsmogelijkheden >>

Jani Sarkisian, Jani’s Beautysalon
Mijn ROZ adviseur begeleidde mij bij het
schrijven van het ondernemingsplan en
adviseerde over het in beeld brengen van
de haalbaarheid van mijn bedrijfsidee en
het marktonderzoek. Ik deed een beroep
op de Bbz-regeling om enkele noodzakelijke investeringen te kunnen doen.

Meer praktijkvoorbeelden uit het land >>
** = ROZ voert de Bbz-regeling uit voor de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen,
Twenterand, Wierden en Winterswijk.
ROZ Groep
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WW en starten
Heeft u een WW-uitkering en wilt u een bedrijf starten? Ook dan kunt u bij ROZ terecht voor
de uitgebreide dienstverlening, maar u moet uw plannen ook melden bij het UWV.
Meer informatie over de regeling en starten met behoud van uw uitkering >>

ROZ Groep
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ROZ doet meer voor ondernemers en starters
Wij beschikken over een uitgebreid dienstenpakket voor ondernemers en starters. We bieden
advies, begeleiding, coaching, trainingen en schuldhulpverlening. Daarmee willen wij de
kansen op succesvol starten en ondernemen zo groot mogelijk maken.

Sip Akker,
Euroconnexxion Automotive

Door brandschade veroorzaakt door
brand bij een naastgelegen bedrijf, liep
ik acht maanden omzet mis. Deze werd
pas jaren later door de verzekering
vergoed. Hierdoor kwamen we in
financieel zwaar weer terecht en heb ik
de hulp van ROZ ingeroepen. De
gesprekken met mijn adviseur waren
een welkome steun en bevestiging dat
ik op de goede weg zat, maar dat ik
accenten moest leggen. Ook de
financiële ondersteuning via het Bbz,
heb ik als zeer positief ervaren. Zonder
deze hulp had ik nu in de schuldsanering gezeten en vier werknemers in
de uitkering. Hoe het nu gaat met mijn
bedrijf? Zeer goed! Onze omzet is bijna
verdrievoudigd en ik zie de toekomst
zeer positief tegemoet!”

Meer weten?
Heeft u financiële ondersteuning nodig en wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz?
Neem dan vrijblijvend contact op met ROZ voor een afspraak.

ROZ Groep
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo
074 241 5100
info@rozgroep.nl
www.rozgroep.nl
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de
bevordering van ondernemerschap. Wij bieden advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering
(Bbz) en schuldhulpverlening aan ondernemers en starters.
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Bijlage 1: Bbz checklist voor ondernemers
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Bijlage 2: Bbz checklist voor starters
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