
Financiële steun voor ondernemers

Inkomenssteun en bedrijfskapitaal
ondersteuning 55-plussers
ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging



Financiële steun voor ondernemers

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met financiële tegenvallers 
waardoor u onvoldoende inkomen overhoudt of teveel schulden 
heeft. Of u wilt bijvoorbeeld een investering doen die de bank niet 
wil financieren. In deze gevallen kunt u een beroep doen op het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Dit is een speciale 
regeling voor de ondersteuning van zelfstandigen.  

Wacht niet te lang met het aanvragen van hulp. Voorkom dat uw 
financiële problemen te groot worden. Als u denkt in aanmerking 
te komen voor hulp, maak dan snel een afspraak met Bureau 
Zelfstandigen.

Bijstand voor ondernemers
De gemeente kan zelfstandig ondernemers op 
twee manieren tijdelijk ondersteunen. Met een bij-
standsuitkering of met bedrijfskapitaal in de vorm van 
een lening.

De periodieke uitkering
U bent zelfstandig en heeft tijdelijk inkomensproblemen. 
De gemeente kan uw inkomen tijdelijk aanvullen tot 
bijstandsniveau. De hoogte van de aanvullende uitkering 
wordt geschat, omdat vooraf lastig is te berekenen wat uw 
inkomen zal zijn. Na afloop van het boekjaar berekenen we 
het exacte recht op uitkering aan de hand van de balans, 
resultatenrekening en fiscale aangifte. Teveel ontvangen 
uitkering betaalt u terug.  

Het bedrijfskapitaal
U kunt ook ondersteuning krijgen in de vorm van een 
lening voor bedrijfskapitaal dat nodig is voor het instand 
houden van uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u problemen

De gemeente kan helpen:
• als het (even) niet zo 

goed gaat met uw bedrijf 
en u er onvoldoende 
inkomen uit haalt.

• als u ouder bent dan 55 
jaar en uw bedrijf niet 
genoeg inkomen meer 
oplevert. 

• als uw bedrijf 
onvoldoende inkomsten 
oplevert en u wilt 
stoppen met het bedrijf.

hebt met het financieren van noodzakelijke investeringen 
om uw bedrijf te moderniseren of omdat u schulden moet 
herfinancieren. Dit bedrijfskapitaal is aan een maximum 
gebonden. De rente blijft gedurende de looptijd gelijk en de 
lening moet zo snel mogelijk worden afgelost (maximaal 10 
jaar).

Had u in het jaar waarin u  bijstand aanvraagt of het jaar 
daarvoor een eigen inkomen onder de bijstandsnorm? Dan 
kan een deel van het verstrekte bedrijfskapitaal worden 
omgezet in bijstand als gift. Dat hoeft u dan niet terug 
te betalen. Ook is het mogelijk dat u over het eerste en 
tweede jaar na de aanvraag minder rente hoeft te betalen. 
Beide opties zijn afhankelijk van het behaalde inkomen en 
de hoogte van uw zakelijk en privé vermogen.



Komt u in aanmerking voor financiële steun?
Als ondernemer bent u voor uw inkomen (voor een groot deel) aangewezen op uw eigen 
bedrijf of zelfstandig beroep. Dat kan een eenmanszaak zijn, een vennootschap onder firma, 
of een maatschap. Ook als directeur van een besloten vennootschap komt u in aanmerking. 
U wordt als ondernemer beschouwd als u minstens 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf 
werkt.

Voorwaarden
Voor financiële ondersteuning gelden de volgende voorwaarden:
• Uw bedrijf moet een redelijke termijn hebben bestaan onder uw leiding en voldoen aan 

alle wettelijke voorschriften. 
• Bovendien moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Dit betekent dat u, nadat u tijdelijk 

bijstand heeft gehad, zelf weer in staat moet zijn om een inkomen te verdienen. Dit 
inkomen moet genoeg zijn om uw privé-uitgaven inclusief belastingen en andere 
verplichtingen te kunnen dekken. De beoordeling van de levensvatbaarheid wordt 
uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen of een extern adviesbureau. Hierbij is het 
noodzakelijk dat alle financiële gegevens beschikbaar zijn.

• U komt niet in aanmerking voor de Bbz-regeling als u (of uw partner) nog een baan heeft 
naast het bedrijf en daarmee minstens de bijstandsnorm verdient. 

• Ook krijgt u geen bijstand als het bedrijf niet levensvatbaar is of als u op een andere 
manier geholpen kunt worden (bijvoorbeeld met een lening bij een bank). 

• Vanzelfsprekend komt u evenmin voor bijstand in aanmerking als u niet aan de 
wettelijke eisen voldoet voor het uitoefenen van het bedrijf of beroep.

Aanvragen? Wacht niet te lang!
Wanneer is het zinvol om hulp te vragen? Zodra het niet goed gaat met uw bedrijf en u denkt 
dat u bijstand nodig heeft. Als u geen andere financiële mogelijkheden meer heeft. Of als u 
dit voorziet. Dan kunt u contact met ons opnemen. Wacht niet tot het allerlaatste moment.
Bureau Zelfstandigen onderzoekt uw situatie. Hebben u en uw eventuele partner 
onvoldoende eigen inkomen of vermogen? Kunt u niet (meer) bij een andere 
financieringsinstelling terecht? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Bijstand voor 55-plussers
Uw situatie als ondernemer kan veranderen als u wat 
ouder wordt. De voortzetting van uw bedrijf komt 
bijvoorbeeld onder druk te staan, omdat het onvoldoende 
rendabel is. Of de bank wil u niet meer ondersteunen bij 
noodzakelijke investeringen. Het kan zijn dat uw bedrijf 
niet meer levensvatbaar is, maar dat het jaarlijks nog 
wel een klein inkomen oplevert. U verdient er te weinig 
mee om van rond te komen, maar u wilt er graag mee 
doorgaan.

In dit soort situaties kunt u ook een beroep doen op het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling 
geldt dus voor oudere ondernemers tussen de 55 jaar 
en de pensioengerechtigde  leeftijd die tot de aanvraag 
het zelfstandig bedrijf of beroep al minstens 10 jaar 
(aaneengesloten) hebben uitgeoefend. Het inkomen dat 
u minstens moet halen uit het bedrijf wordt jaarlijks 
vastgesteld. U kunt via het Bbz een (aanvullende) uitkering 
krijgen tot de pensioengerechtde leeftijd. Die wordt 
verstrekt als renteloze lening. Blijkt achteraf dat u meer 
inkomen heeft gehad dan de bijstandsnorm? Dan betaalt 
u het teveel ontvangen bedrag terug; de rest van de lening 
wordt omgezet in een gift. Of u ontvangt de bijstand in 
de vorm van  bedrijfskapitaal. Een gift of renteloze lening, 
afhankelijk van uw zakelijk en privé-vermogen. Het 
bedrijfskapitaal kan worden ingezet voor (vervangings-) 
investeringen en/of herfinanciering van schulden. Ook voor 
de oudere zelfstandige geldt een maximum bedrag. Om in 
aanmerking te komen gelden verder dezelfde voorwaarden 
van het Bbz (zie ‘Komt u in aanmerking?’). Voor de oudere 
zelfstandige gelden afwijkende vermogensgrenzen.



Financiële steun bij 
bedrijfsbeëindiging
Wanneer u als ondernemer te weinig inkomsten heeft uit 
uw bedrijf en er ook geen zicht is op verbetering, kan het 
een wijs besluit zijn om te stoppen met het bedrijf. Maar 
dan hebt u ook geen inkomen meer. Bureau Zelfstandigen 
kan u in dat geval financieel ondersteunen.

Financiële steun vanuit het Bbz
Kunt u uw bedrijf nog niet direct opheffen vanwege 
bijvoorbeeld lopende verplichtingen of in afwachting van 
de verkoop van uw bedrijf? Dan kunt u maximaal twaalf 
maanden een aanvullende Bbz-uitkering krijgen, totdat uw 
bedrijf definitief is opgeheven. Deze uitkering is bedoeld 
om van te leven. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moet uw bedrijf niet meer levensvatbaar zijn en daarom 
worden beëindigd. Bureau Zelfstandigen beoordeelt dit.

Financiële steun vanuit de Ioaz (voor 55+)
Na de uiteindelijke opheffing van het bedrijf is het mogelijk 
om voor een Ioaz-uitkering in aanmerking te komen. Ioaz 
staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte zelfstandigen. Volgens deze wet kunt u 
een uitkering krijgen voor levensonderhoud als aanvulling 
op uw eigen inkomsten en/of op het rendement van uw 
vermogen. Dit geldt vanaf het moment dat u uw bedrijf 
heeft beëindigd tot uw pensioengerechtde leeftijd. Een 
aanvraag voor Ioaz moet worden ingediend voordat u uw 
bedrijf stopt. U krijgt een beschikking waarin staat dat u 
wordt toegelaten tot de Ioaz. Nadat u bent toegelaten tot 
de Ioaz moet uw bedrijf binnen anderhalf jaar stoppen. De 
uitkering gaat pas in zodra u het bedrijf heeft opgeheven.

Voorwaarden Ioaz
• Financiële ondersteuning via de Ioaz moet u dus 

aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf.
• U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf 

of zelfstandig beroep werken. Als uw partner ook in 
het bedrijf werkt, geldt voor u een minimum van 875 
uur en voor uw partner een minimum van 525 uur per 
jaar.

• U bent tussen de 55 jaar en uw pensioengerechtigde  
leeftijd.

• U heeft minimaal 10 jaar, rechtmatig en onafgebroken, 
een bedrijf of zelfstandig beroep uitgeoefend in 
Nederland. Of u heeft drie jaar lang een zelfstandig 
bedrijf of beroep gehad en daarvóór minstens zeven 
jaar in loondienst gewerkt.

• U heeft de laatste drie jaar een minimuminkomen 
gehad en u verwacht hierin geen verbetering.

Financiële steun vanuit de Wwb
Wanneer u uw bedrijf moet beëindigen en u voldoet niet 
aan de voorwaarden voor het recht op Ioaz, dan komt u 
misschien in aanmerking voor een uitkering via de Wet 
werk en bijstand (Wwb). Bureau Zelfstandigen is ook belast 
met de beoordeling van deze aanvragen zodra u zich als 
werkzoekende heeft laten inschrijven.



Meer informatie? Afspraak maken!
Wilt u meer weten over deze regelingen? Of wilt u 
een aanvraag doen? Maak gerust een afspraak met  
één van de consulenten van Bureau Zelfstandigen, 
gemeente Nijmegen. Zij adviseren u graag.

Bureau Zelfstandigen:
Gemeente Nijmegen, afdeling Werk
T: (024) 329 93 30
F: (024) 329 94 40
E: emailadres: bureauzelfstandigen@nijmegen.nl
Adres:
Postbus 1065, 6501 BB Nijmegen
Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen
Internet:www.nijmegen.nl
http://nijmegen.vragenboek.nl (Bbz besluit)
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