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Wat, waar, wie, wanneer?
WAT?
Bbz is het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’ uit
2004, dat ondernemers en startende ondernemers
ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden.

waar?
U kunt Bbz-ondersteuning bij de afdeling Sociale Zaken
van uw gemeente aanvragen. Zij voeren de Bbz-regeling
uit en beslissen uiteindelijk over de aanvraag.

WIE?
IMK beoordeelt bij Bbz-aanvragen bedrijfssituaties en adviseert
gemeenten om de Bbz-regeling wel of niet toe te passen.
IMK kan in het kader van de regeling ook (startende) ondernemers
begeleiden en advies geven.

wanneer?
U kunt een beroep doen op Bbz-regeling als u aan
algemene en specifieke voorwaarden voldoet, die u
vindt in deze brochure.
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Om wat voor ondersteuning gaat het?
• een rentedragende lening of borgstelling;
• professionele begeleiding en advies;
• een beperkte eenmalige kapitaalinjectie;
• aanvullend inkomen tot bijstandsniveau.

De algemene voorwaarden
• u bent Nederlander, of woont in Nederland met een geldige vergunning;
• u bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
• u heeft een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten;
Als u al een bedrijf heeft:
• u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
• uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd;
• u bent wettelijk ondernemer met zeggenschap;
• u loopt financieel risico met uw bedrijf;
N.B. De hoogte van uw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.
Als u van plan bent om een bedrijf te starten:
• u gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken;
• u heeft een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en u
bent werkeloos, of dreigt dat te worden.
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De specifieke voorwaarden
Er zijn specifieke voorwaarden voor:
• starters;
• gevestigde ondernemers;
• gevestigde ondernemers van 55 jaar of ouder;
• ondernemers die stoppen met hun bedrijf.

Wat u kunt verwachten als starter
Als u van plan bent om een bedrijf te starten, kunt u in aanmerking komen voor:
• professioneel advies en professionele begeleiding vòòr en na de start;
• ondersteuning in de kosten die met de voorbereiding samenhangen.
Als u een plan heeft om een bedrijf te starten, dat in principe als levensvatbaar
wordt beoordeeld door een specialist als IMK, kunt u:
• een rentedragende lening overeenkomen om de benodigde investeringen te
financieren;
• ondersteuning krijgen in de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau
tijdens de startfase, voor een periode van maximaal 3 jaar.
Wat u kunt verwachten als gevestigde ondernemer
Als u tijdelijk onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u via de Bbz-regeling tot één jaar lang een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen.
Heeft u betalingsproblemen, of kunt u noodzakelijke investeringen niet meer
doen, dan kunt u wellicht een rentedragende lening of een borgstelling krijgen.
Hiervoor moet uw bedrijf in principe levensvatbaar zijn en ook zo worden beoordeeld door een specialist als IMK.
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Gevestigde ondernemers van 55+
Als u 55 jaar of ouder bent en structureel onvoldoende inkomen uit uw bedrijf
heeft, kunt u via de Bbz-regeling tot uw 65ste een aanvullende uitkering tot
bijstandsniveau krijgen. Zo kunt u tot uw pensioen blijven werken in uw onderneming. Als investeringen noodzakelijk zijn, dan kunt u ook een beroep doen op
een beperkte eenmalige kapitaalinjectie.
Hiervoor moet u als ondernemer tussen de 55 en 65 jaar oud zijn en al minstens
tien jaar onafgebroken zelfstandig uw bedrijf voeren. Uw bedrijf moet wel een
kleine winst maken, maar is in principe niet levensvatbaar.
Wat u kunt verwachten als u stopt met uw bedrijf
Als u uw bedrijf moet beëindigen, omdat het niet levensvatbaar is, kunt u tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. U krijgt dan een aanvullende uitkering
tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal 1 jaar. Hiermee kunt u op een
verantwoorde manier uw bedrijf beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende
opdrachten afmaken, gewassen oogsten of uw voorraden verkopen.
Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een
Ioaz-uitkering krijgen. Die uitkering moet u al aanvragen vóórdat u stopt met
uw bedrijf, om die te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.
Let op: Een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u stopt
met uw bedrijf!
Om wat voor bedragen gaat het precies?
Op welk bedrag u wanneer aanspraak kunt maken, is afhankelijk van uw individuele situatie. Hierbij kan ook uw vermogen een rol spelen. Uw gemeente kan u
aangeven waar u mogelijk recht op heeft.

Wat doet IMK?
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers
op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start
tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden.
De ondernemer met zijn talenten en passie staat centraal.
Met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen wordt
intensief samengewerkt.
Om ondernemers goed te kunnen ondersteunen, beschikt IMK in heel
Nederland over 150 ondernemersbegeleiders. Deze experts beschikken
over branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van
ondernemerschap en zijn goed op de hoogte van publieke en private
microfinanciering.
Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes
begeleid door IMK.

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid
dat de informatie na verloop van tijd veroudert en onjuistheden bevat. IMK is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze gegevens.

IMK informatienummer (088) 999 00 00
www.imk.nl

