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Bijstand voor startende
ondernemers                                            
Veel werklozen wagen de stap naar een eigen bedrijf of gaan 

een zelfstandig beroep uitoefenen. Soms kunt u als startende 

ondernemer financiële ondersteuning van de gemeente 

krijgen. U doet dan een beroep op het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 (Bbz). Bureau Zelfstandigen van de gemeente 

Arnhem voert deze regeling uit voor de inwoners van de 

gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard. In deze folder 

leest u daar meer over.

MEER INFORMATIE

Werkplein Arnhem 
Bureau Zelfstandigen 
Boulevard Heuvelink 4a Arnhem

Correspondentieadres
Postbus 59
6800 LK Arnhem

T 0900 - 1809 (werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur) 
www.arnhem.nl 

januari 2016
Deze folder wordt jaarlijks vernieuwd.
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Aanvullende periodieke uitkering 
of lening voor startende 
ondernemers
De stap naar zelfstandig ondernemerschap 
heeft nogal wat gevolgen. Een beginnende 
ondernemer is meestal niet meer beschikbaar 
voor de arbeidsmarkt en heeft vaak geen 
recht meer op een (werkloosheids)uitkering. 
Toch heeft u in de eerste tijd misschien nog 
niet genoeg inkomen om van te leven. Bij 
het starten van een bedrijf zijn vaak ook 
investeringen nodig. Via het Bbz kunt u in 
aanmerking komen voor een aanvullende 
periodieke uitkering en/of een lening als 
startkapitaal.

Wanneer komt u in aanmerking?
U gaat binnenkort met een bedrijf starten of 
heeft dit kort geleden gedaan. Dan komt u in 
aanmerking voor ondersteuning als u vóór de 
start van uw bedrijf: 
•	 een	bijstandsuitkering	ontvangt/ontving.
•	 een	werkloosheidsuitkering	(WW)			 	
 ontvangt/ontving.
•	 nog	niet	werkloos	bent/was,	maar	direct		 	
 met werkloosheid wordt/werd bedreigd. 

Daarnaast moet u te weinig inkomsten  en 
vermogen hebben om zelf in uw levens-
onderhoud te kunnen voorzien. De inkomsten 
en het vermogen van uw partner tellen mee.

U moet ook een ondernemingsplan hebben 
waaruit blijkt:
•	 dat	uw	bedrijf	levensvatbaar	is.	Dat	wil		 	
 zeggen dat het bedrijf naar verwachting in  
 de nabije toekomst voldoende winst-
 gevend zal zijn om in uw levensonderhoud  
	 te	voorzien,	om	investeringen	te	doen	en			
 om aflossingen te kunnen betalen.
•	 dat	uw	bedrijf	rechtmatig	gevestigd		 	
 is. Dat wil zeggen dat u beschikt over de   
 noodzakelijke vergunningen en voldoet   
 aan de gestelde wettelijke vereisten.
•	 dat	u	tenminste	1.225	uur	per	jaar	in	het		 	
 bedrijf of beroep gaat werken.

Periodieke uitkering of 
startkapitaal
Via het Bbz kunt u in aanmerking komen voor 
een aanvullende periodieke uitkering en/of een 
lening als startkapitaal.

• Uitkering
De periodieke uitkering is even hoog als 
een uitkering volgens de Participatiewet. 
De uitkering kan worden verhoogd met een 
toeslag als u een eigen woning heeft en/of een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inkomsten 
van u en uw partner worden van de uitkering 
afgetrokken.

De uitkering wordt maximaal 36 maanden 
verstrekt. Regelmatig zal er aan de hand van 
de resultaten bekeken worden of uw bedrijf 
nog levensvatbaar is en of de uitkering nog 
verstrekt kan worden. 

U ontvangt de uitkering in de vorm van een 
renteloze geldlening. Aan het einde van 
het boekjaar wordt aan de hand van uw 
inkomensgegevens gekeken of u een deel van 
de lening moet terugbetalen. Hiervoor moet 
u ons binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar	een	balans/verlies-	en	winstrekening,	
een kopie van uw belastingaangifte en 
gegevens van eventuele andere inkomsten 
sturen.

• Startkapitaal
Startkapitaal is een lening die u met rente 
terugbetaalt en bedraagt maximaal f	35.549,-.	
Dit bedrag is bedoeld voor de noodzakelijke 
investeringskosten zoals de aanschaf van 
machines,	voorraad,	inventaris	etc.	U	moet	ons	
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 
een	balans,	verlies-	en	winstrekening	en	een	
kopie van uw belastingaangifte toesturen.

Begeleiding voor 
bijstandsgerechtigden 
Hebt u een bijstandsuitkering en hebt u 
plannen om voor uzelf te beginnen? Dan kan 
Bureau Zelfstandigen u hierbij begeleiden. 
Onze medewerkers kijken samen met u of 
ondernemerschap iets voor u is en of uw 
bedrijfsidee zou kunnen slagen. Is dat het 
geval,	dan	gaat	u	uw	bedrijfsidee	verder
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onderzoeken en uitwerken en maakt u een 
ondernemingsplan. 
Met dit plan kunt u dan een Bbz-aanvraag 
doen voor een periodieke uitkering en/of een 
startkapitaal. 

Ondernemingsplan 
In uw ondernemingsplan geeft u in ieder geval 
antwoord op de volgende vragen:
•	 Wie	bent	u	als	ondernemer	en	wat	heeft	u	te		
 bieden?
•	 Wat	is	het	product	en/of	de	dienst	die	u	gaat		
 verkopen?
•	 Hoe	ziet	de	markt	eruit,	wie	is	uw	doelgroep		
 en wie zijn uw concurrenten?
•	 Hoe	gaat	u	uw	doelgroep	benaderen/uw		 	
 product verkopen?
•	 Hoe	kan	uw	netwerk	bijdragen?
•	 Aan	welke	juridische	verplichtingen	moet	u			
 voldoen?
•	 Wat	zijn	de	verwachte	omzet,	kosten	en		 	
 winst? Hoe heeft u dat bepaald?
•	 Welke	bedrijfsmiddelen	heeft	u	nodig	en	hoe		
 wilt u die financieren? 

Aanvragen
Wilt u meer weten of wilt u een aanvraag 
indienen,	dan	kunt	u	op	werkdagen	tussen	
09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het 
Bureau	Zelfstandigen,	tel.	0900	-	1809.

Nuttige websites
Wilt	u	een	bedrijf	starten,	dan	is	het	verstandig	
u goed voor te bereiden. Bij de volgende 
instanties kunt u terecht voor informatie:  
www.kvk.nl
www.belastingdienst.nl 
www.ondernemersplein.nl
www.nationalefinancieringswijzer.nl/
www.uwv.nl

In deze folder zijn alleen de hoofdlijnen van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
opgenomen. Bij geschillen is geen beroep op de 
tekst mogelijk.


