
Ondernemen  
of ondernemer?



Onder bepaalde voorwaarden kunt 
u een beroep doen op het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) 
of op de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ). De RSD voert deze regelingen uit 
en kan u als ondernemer ondersteuning 
bieden. Bijvoorbeeld door middel van 
een lening of een aanvulling op uw 
inkomen tot bijstandsniveau.  

 Wanneer komt u in 
aanmerking voor de BBZ? 
U kunt bijstand voor zelfstandigen (BBZ) 

aanvragen in de volgende situaties:

  •  U wilt een bedrijf starten vanuit een 

uitkering (bijstandsuitkering,  

WW-uitkering of arbeids-

ongeschiktheidsuitkering).

  •  U zit als gevestigde ondernemer in 

tijdelijke financiële problemen.

 •  U bent 55 jaar of ouder en heeft een 

niet-levensvatbaarbedrijf.

 •  U moet stoppen met uw bedrijf.

 Een bedrijf starten vanuit 
een uitkering 
Wilt u een bedrijf beginnen, maar wel de 

zekerheid hebben van een maandelijks 

inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering 

voor zelfstandigen aanvragen. U krijgt dan 

maximaal 1 jaar voorbereidingstijd voor 

het starten van een eigen bedrijf. In dit jaar 

voorbereidingstijd zijn er allemaal zaken 

die geregeld moeten worden. Hoe zet je een 

bedrijf op? Wat is hier voor nodig en waar 

moet je aan denken? Hoe regel je financiën 

en administratie? En niet, onbelangrijk, 

hoe maak je een ondernemingsplan? 

De RSD kan u hierbij helpen met tips en  

advies. Andere zaken waarmee u te maken  

krijgt zijn de levensvatbaarheid van uw bedrijf 

en een starterskrediet/bedrijfskapitaal. En 

wat als uw onderneming niet slaagt?

Goed om te weten 
Tijdens de voorbereidingsfase 

houdt u uw uitkering op grond van 

de Participatiewet (bijstands-

uitkering). Wanneer u toestemming 

krijgt om met uw bedrijf te starten 

ontvangt u een bijstandsuitkering 

voor zelfstandigen (BBZ).

Levensvatbaarheid

Wanneer u een eigen bedrijf wilt starten, 

doet de RSD eerst een onderzoek naar de 

levensvatbaarheid van het te starten bedrijf. 

Wanneer is een bedrijf levensvatbaar? 

Levensvatbaar wil zeggen dat het inkomen 

uit het bedrijf, eventueel aangevuld met 

andere inkomsten, voldoende oplevert voor 

de startende ondernemer en zijn/haar gezin. 

Maar óók dat er voldoende geld overblijft 

om het bedrijf in stand te houden.

 

Starterskrediet/bedrijfskapitaal lenen

Voor het opzetten van een bedrijf is 

natuurlijk geld nodig. Bij de RSD is 

het mogelijk om geld te lenen voor het 

opstarten van uw eigen bedrijf. U kunt 

maximaal een bedrag van ruim € 35.000* 

lenen. Dit is een rentedragende lening 

(starterskrediet) en moet altijd worden 

terugbetaald.

Wat als de onderneming niet slaagt?

Wanneer een eigen bedrijf niet haalbaar 

blijkt te zijn, moet u stoppen met uw 

werkzaamheden. Voldoet u aan de 

voorwaarden van een bijstandsuitkering? 

Dan heeft u daar direct weer recht op.

 Gevestigde ondernemer in 
tijdelijke financiële problemen
Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf? 

En heeft u tijdelijk financiële problemen? 

Dan kunt u wellicht in aanmerking komen 

voor een periodieke uitkering of voor 

bedrijfskapitaal.

  

Periodieke uitkering

Kunt u niet in uw eigen levensonderhoud 

voorzien, vanwege tijdelijke inkomens-

problemen? Dan kunt u in aanmerking 

komen voor een periodieke uitkering. Deze 

uitkering is een renteloze lening. De RSD 

bekijkt achteraf of er een deel van deze 

lening moet worden terugbetaald.

 

Bedrijfskapitaal

Loopt het voortbestaan van uw  

levensvatbare bedrijf gevaar?  

Dan kunt u in aanmerking komen voor 

bedrijfskapitaal. Dit is maximaal een 

bedrag van ruim € 195.000*.  

Dit is een rentedragende lening.

 

Eigen vermogen

In tegenstelling tot de Participatiewet 

geldt hiervoor een andere vermogenstoets. 

Als het vermogen een bepaalde grens 

over gaat, verstrekt de RSD de bijstand op 

grond van het BBZ als lening.
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* exacte bedragen kunt u opvragen door een mail  
te sturen naar bbz@rsdkrh.nl of  te bellen met één van  
onze adviseurs op telefoonnummer 06 - 20 48 96 43  
of op 06 - 51 90 51 77.

Een eigen bedrijf beginnen?
 
Ontvangt u een bijstandsuitkering 
of een WW-uitkering of bent u 
zelfstandige en heeft u tijdelijk 
financiële problemen? 
Dan kan de RSD u helpen!



 Oudere zelfstandig 
ondernemer
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een 

niet-levensvatbaar bedrijf? Dan kunt u 

een beroep doen op het BBZ. U kunt dan 

in aanmerking komen voor een periodieke 

uitkering of voor bedrijfskapitaal. Hier zijn 

verschillende voorwaarden aan verbonden:

•    U bent 55 jaar of ouder.

•    Het inkomen uit uw bedrijf of beroep is 

lager dan de bijstandsnorm.

•    U heeft voorafgaand aan de aanvragen 

ten minste 10 jaar achter elkaar een 

bedrijf gehad of een zelfstandig beroep 

uitgevoerd.

•    Het bruto inkomen uit de onderneming is 

gemiddeld ten minste ruim € 7.500* per 

boekjaar.

 U moet als ondernemer 
stoppen met uw bedrijf
Bent u genoodzaakt uw bedrijf te 

beëindigen? Dan kunt u voor financiële 

ondersteuning een beroep doen op het 

BBZ. Tijdens de beëindiging van uw bedrijf 

kunt u dan in uw eigen levensonderhoud 

blijven voorzien. U kunt in aanmerking 

komen voor een aanvullende periodieke 

uitkering. Hier zijn verschillende 

voorwaarden aan verbonden:

•    U bent zelfstandige.

•    U heeft minimaal 1225 uur per jaar in  

uw bedrijf gewerkt. Dat is gemiddeld  

zo’n  24 uur per week.

•    U bent 55 jaar of ouder en heeft een  

niet-levensvatbaarbedrijf.

•    De reden waarom er met het bedrijf 

wordt gestopt, is omdat het niet 

levensvatbaar is.

Let op: U kunt voor maximaal 12 maanden 

een aanvullende periodieke uitkering 

krijgen. Lukt het niet om het bedrijf binnen

12 maanden te beëindigen?  Dan kan er 

eventueel een verlenging worden toegekend 

van nogmaals 12 maanden.

 Voorwaarden BBZ
Om in aanmerking te komen voor de 

BBZ moet u voldoen aan onderstaande 

voorwaarden:

•    U bent zelfstandig ondernemer 

en u bent tussen de 18 jaar en 

pensioengerechtigde leeftijd.

•    Uw bedrijf moet na bijstandsverlening 

levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat 

uw inkomen uit het bedrijf, eventueel 

aangevuld met andere inkomsten, 

voldoende oplevert voor u en uw gezin  

en voor de instandhouding van uw 

bedrijf.

•    U werkt als zelfstandig ondernemer 

minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen 

bedrijf (of ten minste 875 uur en uw 

meewerkende echtgenoot of partner  

525 uur). Dit is gemiddeld zo’n 24 uur  

per week.

•    U woont in Nederland, uw bedrijf is in 

Nederland gevestigd of u oefent uw 

zelfstandig beroep in Nederland uit.

•    Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, 

moet u de aanvraag indienen vóórdat u 

met uw bedrijf stopt.

•    U heeft alle vereiste papieren en 

vergunningen.

* exacte bedragen kunt u opvragen door een mail  
te sturen naar bbz@rsdkrh.nl of  te bellen met één van  
onze adviseurs op telefoonnummer 06 - 20 48 96 43  
of op 06 - 51 90 51 77.
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Aanvragen bijstands- 
uitkering voor zelfstandigen 
(BBZ)
Voldoet u aan alle voorwaarden?   

Dan kunt u een bijstandsuitkering voor 

zelfstandigen aanvragen. Dit doet u door te 

bellen met één van onze BBZ-adviseurs 

 via het nummer 06 - 20 48 96 43 of 

06 - 51 90 51 77.  Mailen kan ook via  

bbz@rsdkrh.nl. 

Vervolgens plannen we een telefonische 

intake met u in, zodat we samen in alle 

rust uw aanvraag kunnen doorspreken. 

Uit deze intake blijkt of u al dan niet een 

uitkering kunt aanvragen.
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 Voorwaarden IOAZ
Om in aanmerking te komen voor een 

IOAZ uitkering, moet u voldoen aan 

onderstaande voorwaarden:

•    U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de 

AOW-leeftijd nog niet bereikt.

•    U heeft ten minste 10 jaar als 

zelfstandige gewerkt of u heeft 3 jaar als 

zelfstandige gewerkt en daarvoor  

werkte u 7 jaar in loondienst.

•    U heeft 1.225 uur of meer per jaar  

in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is 

gemiddeld zo'n 24 uur per week.  Als uw 

partner ook meewerkte in het bedrijf, 

moet u minimaal 875 uur per jaar hebben 

gewerkt en uw partner minimaal 525 uur.

•    De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf 

zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan 

ruim € 23.000* bruto gemiddeld per jaar. 

Bij de inkomsten worden ook eventuele 

andere inkomsten gerekend. Bij de 

inkomsten tellen de inkomsten van uw 

partner ook mee. Dit geldt alleen als 

uw partner meewerkt in het bedrijf en 

daarvoor een meewerkvergoeding of een 

winstaandeel krijgt.  Andere inkomsten 

van uw partner, bijvoorbeeld loon of een 

WW-uitkering, tellen niet mee.

•    Voor de toekomst verwacht u een 

inkomen van minder dan ruim  

€ 23.000* bruto per jaar.

7

* exacte bedragen kunt u opvragen door een mail  
te sturen naar bbz@rsdkrh.nl of  te bellen met één van  
onze adviseurs op telefoonnummer 06 - 20 48 96 43  
of op 06 - 51 90 51 77.

IOAZ uitkering

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig  
ondernemer, omdat uw bedrijf onvoldoende  
opbrengt om van te leven? Dan komt u mogelijk  
in aanmerking voor een IOAZ uitkering.  
U ontvangt de uitkering op basis van  
de Wet Inkomensvoorziening Oudere  
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte  
gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Parttime ondernemen?
Heeft u een bijstandsuitkering 

en wilt u liever parttime 

ondernemen? Dat kan!  

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met één van onze 

BBZ-adviseurs via telefoonnummer  

06 - 20 48 96 43 of 06 - 51 90 51 77.  

Mailen kan ook: 

bbz@rsdkrh.nl. 

 
 Aanvragen IOAZ uitkering

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt 

u een IOAZ uitkering aanvragen. Dit doet u 

door te bellen één van onze adviseurs  

via het nummer 06 - 20 48 96 43 of  

06 - 51 90 51 77. Mailen kan ook via  

bbz@rsdkrh.nl. 

 

Vervolgens plannen we een telefonische 

intake met u in, zodat we samen in alle 

rust uw aanvraag kunnen doorspreken. 

Uit deze intake blijkt of u al dan niet een 

uitkering kunt aanvragen.

 Contact
Heeft u naar aanleiding van deze 

informatie nog vragen? Dan kunt u 

contact opnemen met één van onze 

IOAZ adviseurs via telefoonnummer 

06 - 20 48 96 43 of  06 - 51 90 51 77. 

Mailen kan ook: bbz@rsdkrh.nl.

 

 

 Belangrijk!
U moet een aanvraag indienen vóórdat 

u stopt met uw onderneming. Nadat 

het IOAZ-recht is toegekend, moet 

uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar 

opgeheven zijn. De IOAZ kan door 

blijven lopen tot u de AOW-leeftijd 

bereikt.



4

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA  Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E info@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl
B NL72 BNGH 028.5121634

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl

SAMEN 
VERDER


