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Elke zelfstandig ondernemer ervaart wel eens een
mindere periode. Denkt u aan het voorkomen van
faillissement en/of het maken van een doorstart?
Dan kan Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
van de gemeente Rotterdam u misschien
ondersteunen. Ook als u denkt uw bedrijf te
beëindigen.
Bent u ziek (geworden) en twijfelt u of u verder kunt
ondernemen? Ook dan biedt RBZ een luisterend
oor. RBZ kan adviseren, coachen en mogelijk ook
financiële ondersteuning bieden. Wacht niet te lang
met het inschakelen van onze hulp.
Neemt u tijdig contact op met RBZ
Wilt u snel weten of RBZ iets voor u kan betekenen,
komt u dan naar onze wekelijkse voorlichting op de
dinsdagmiddag in de Kamer van Koophandel. U krijgt
daar informatie over de mogelijkheden die wij hebben
om u te helpen met uw bedrijf.
U kunt zich aanmelden voor de voorlichting door een
e-mail te sturen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeldt
u hierbij uw persoonlijke gegevens (naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer).U kunt ook bellen
via het telefoonnummer 14 010. Vraagt u dan naar
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).
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Welke hulp biedt RBZ?
RBZ kan u adviseren, coachen en eventueel
financiële hulp bieden. Hiervoor werkt RBZ samen
met diverse organisaties. Welke hulp voor u mogelijk
is hangt helemaal af van uw situatie. Hierna volgen
enkele voorbeelden hiervan.
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Voorkom
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Regionaal Bureau Zelfstandigen
1. Algemene financiële hulp bij het doorstarten
van uw bedrijf
RBZ kan u misschien helpen met:
• een tijdelijke, aanvullende Bbz-uitkering
(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor
uw levensonderhoud;
• de aanvraag van een rentedragende lening
voor bedrijfskapitaal.
U moet dan wel voldoen aan de volgende
voorwaarden:
• u bent minimaal anderhalf jaar zelfstandig
ondernemer;
• uw inkomensproblemen zijn tijdelijk en uw
bedrijf is levensvatbaar;
• u kunt niet op andere manieren aan geld
komen (partner, bank, familie).
2. Administratieve ondersteuning en coaching
RBZ kan u misschien helpen:
• uw administratie op orde te krijgen; en/of
• u te coachen in de bedrijfsvoering.
RBZ werkt hierbij samen met stagiairs van
Hogeschool Rotterdam en oud-ondernemers van
Stichting Ondernemersklankbord. Samen vormen zij
De Rotterdamse Zaak. Samen met een student en
coach pakt u uw administratie of bedrijfsvoering aan.
Let op! U kunt alleen via RBZ gebruik maken van
deze diensten.
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3. Problemen met uw gezondheid, maar wel
willen doorstarten
U heeft een eigen bedrijf en ervaart
gezondheidsproblemen, waardoor u niet in
uw levensonderhoud kunt voorzien. Als deze
gezondheidsproblemen tijdelijk zijn, kunt u misschien
een tijdelijke Bbz-uitkering krijgen als renteloze
lening. De uitkering vult aan op het bedrijfs- en
gezinsinkomen tot het sociaal minimum. Hoe
hoog het sociaal minimum voor u is, vindt u op
Rijksoverheid.nl.
4. Hulp bij beëindigen of afbouwen bedrijf
U bent zelfstandig ondernemer en uw bedrijf is niet
(meer) levensvatbaar. Als u het bedrijf voortzet,
raakt u in financiële problemen of worden deze
steeds groter. U heeft daarom besloten zo snel
mogelijk te stoppen. Voordat u uw bedrijf feitelijk
beëindigt, moet u nog enkele zaken regelen (zoals
bijvoorbeeld de verkoop van activa). U kunt dan een
uitkering aanvragen, die uw inkomen (en dat van
uw levenspartner) aanvult tot bijstandsniveau. De
uitkering wordt als renteloze lening verstrekt.
5. Hulp voor oudere ondernemers van 55+ bij
beëindigen van bedrijf
Als u ouder dan 55 jaar bent, maar jonger dan
de AOW-leeftijd, kunt u voor de IOAZ-uitkering
(Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
in aanmerking komen. U moet deze uitkering
aanvragen voordat u stopt met uw bedrijf. De
IOAZ-uitkering is een maandelijkse uitkering en
vult het inkomen van u en uw eventuele partner
aan tot het sociaal minimum. Als uw inkomen
laag is en aan bepaalde voorwaarden voldoet,
dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZuitkering. Daarnaast moet u voldoen aan een
aantal andere voorwaarden.
• U werkt minimaal 3 jaar als zelfstandig
ondernemer en daarvoor minimaal 7 jaar in
loondienst of als zelfstandige.
• Uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar
is lager dan circa € 22.511 (norm 1 januari
2015).
• Als u doorgaat met uw bedrijf is uw inkomen
lager dan circa € 23.087 (norm 1 januari 2015).

Over de Bbz-uitkering, duur en terugbetaling
Een zelfstandig ondernemer krijgt maximaal 12
maanden een Bbz-uitkering. U krijgt de uitkering
eerst als renteloze lening c.q. voorschot. Of en
hoeveel u moet terugbetalen hangt af van uw
situatie. De Bbz-uitkering is een maandelijkse
aanvullende uitkering voor uw dagelijkse
levensonderhoud. De uitkering vult tijdelijk aan
op het bedrijfs- en gezinsinkomen tot het sociaal
minimum. Hoe hoog het sociaal minimum voor uw
is, vindt u op Rijksoverheid.nl.
Naar RBZ als u in regio Rotterdam woont en uw
bedrijf in Nederland gevestigd is
Als u in de regio Rotterdam woont, dan kunt u in
principe bij RBZ terecht. RBZ werkt namelijk voor
de meeste gemeenten in de regio en het worden er
steeds meer. Er zijn enkele uitzonderingen. Kijk voor
een actuele lijst op www.rotterdam.nl/rbz of bel het
gemeentelijke informatienummer 14 010.
Voor hulp van RBZ hoeft uw bedrijf niet in de regio
gevestigd te zijn. Dat kan ook ergens anders in
Nederland zijn. Voor binnenvaartschippers geldt
echter dat zij met hun schip in Zuid-Holland moeten
liggen en elders in Nederland kunnen wonen.
Voor meer informatie
U kunt voor meer informatie contact opnemen met RBZ.
Contactgegevens:
Regionaal Bureau Zelfstandigen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
telefoon 14 010
e-mail: rbz.wi@Rotterdam.nl
Website: Rotterdam.nl/rbz
Hier vindt u ook de andere informatiebladen van RBZ.
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