
1

Ondernemingen Centrum Lelystad
Het Ravelijn 1, 8233 BC Lelystad
(iedere werkdag tussen 9.00-12.00 uur,
uitsluitend na telefonische afspraak)

Postbus 2236, 8203 AE Lelystad

T 0320 286296 
F 0320 286289 
E info@zelfstandigenloketflevoland.nl
www.zelfstandigenloketflevoland.nl

.

ZLF-Briefpapier-def  14-12-2010  23:20  Pagina 1

Zo zit het met fi nanciiering en begeleiding via het 

Zelfstandigenloket Flevoland!

 

Financiële ondersteuning en begeleiding 
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Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is vanaf 2003 één van de eer-
ste samenwerkingsverbanden in Nederland voor de uitvoering van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en aanverwante re-
gelingen.
Alle (startende) ondernemers wonend in één van de zes gemeenten in 
Flevoland kunnen bij het ZLF terecht voor financiering, begeleiding en 
advies.

Doelstelling van het ZLF is dat iedere (startende) ondernemer woonach-
tig in Flevoland in staat wordt gesteld in zijn eigen bestaan te voorzien. 
Om ondernemers zo lang en zo goed mogelijk hun bedrijf te kunnen la-
ten voortzetten, is het belangrijk om de juiste mogelijkheden te creëren. 
De diensten van het ZLF omvatten alle fases binnen een bedrijf, van de 
start tot en met de beëindiging van het bedrijf.

Het uitgangspunt is “voorkomen is beter dan genezen”. Het is van groot 
belang dat de voorzieningen, die ingezet kunnen worden om bedrijfs-
beëindigingen te voorkomen en die een start van een bedrijf mogelijk 
maken, goed op orde zijn.

Hiermee wordt veel “schade” voorkomen en kan de werkgelegenheid 
verder uitbreiden.

VOORWOORD
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Naast het Bbz 2004 voert het ZLF de Wet Inkomensvoorziening Oudere 
en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) uit 
voor heel Flevoland. Doel van deze regeling is om oudere ondernemers 
tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd jaar, die hun bedrijf of 
beroep moeten beëindigen door een te laag inkomen, te voorzien van 
een uitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Kortom, het ZLF ondersteunt op alle mogelijke manieren (startende) 
ondernemers om een eigen bestaan op te bouwen, te behouden of te 
beëindigen.
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Wat is bijstand voor zelfstandigen?
Wilt u voor uzelf beginnen, maar hebt u daarvoor te weinig geld of ken-
nis en u kunt ook niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie? 
Werkt u al langer voor uzelf, maar hebt u nu extra financiering nodig en 
kunt u niet bij andere financiers? De gemeente kan u mogelijk helpen. 
U kunt van de gemeente een aanvulling op uw inkomen krijgen en/of een 
bedrijfskrediet. Dat staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004.

Wanneer bent u zelfstandige?
U bent zelfstandige als u:
• het inkomen uit uw bedrijf nodig hebt om van te leven;
• genoeg uren in uw bedrijf werkt. U moet minstens 1.225 uur per jaar in
 uw bedrijf werken;
• voor het grootste deel in Nederland werkt. U moet ook in Nederland
 belasting betalen;
• alle vergunningen hebt die voor uw bedrijf verplicht zijn.
 Verder dient u, om een beroep te doen op het Bbz 2004 bij het 
 Zelfstandigenloket Flevoland, te wonen in Flevoland.

Wat betekent een ‘levensvatbaar bedrijf’?
Levensvatbaar betekent dat u kunt leven van uw bedrijfsinkomen en 
eventueel ander inkomen en al uw betaalverplichtingen kunt voldoen, 
zowel zakelijk als privé.

BESLUIT BIJSTANDVERLENING                ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz2004)      
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Hoe kunt u een aanvraag bij het ZLF indienen?
Via de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl kunt u door middel 
van het intakeformulier een verzoek indienen. Nadat u het formulier hebt 
ingevuld wordt u binnen twee werkdagen via de mail benaderd. Naar 
aanleiding van de via de mail opgevraagde gegevens wordt beoordeeld 
of u tot de doelgroep van het Bbz 2004 behoort. Indien nodig wordt te-
lefonisch contact met u opgenomen. Als beoordeeld wordt dat u tot de 
doelgroep van het Bbz 2004 behoort, krijgt u de formulieren via de mail 
toegezonden voor het indienen van een aanvraag.
 

BESLUIT BIJSTANDVERLENING                ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz2004)      
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Een uitkering ten behoeve van levensonderhoud
De Bbz-uitkering is ervoor bestemd om het inkomen aan te vullen tot bij-
standshoogte. De hoogte van de norm is afhankelijk van de leefsituatie.

Omdat het inkomen uit een bedrijf gedurende het jaar sterk kan wisselen 
wordt een schatting gemaakt van de aanvullende uitkering.

De uitkering wordt verstrekt als renteloze geldlening. In het jaar volgend 
op het jaar waarin de uitkering is verstrekt moeten de jaarcijfers, de be-
lastingaanslag en een overzicht van de woonlasten over dat jaar worden 
overgelegd. Als er daarnaast sprake is van een ander inkomen en/of 
inkomsten van een partner, dan dienen hiervan ook bewijsstukken te 
worden overgelegd. De gemeente berekent dan de juiste hoogte van de 
uitkering over dat jaar.

Bedrijfskapitaal
Het bedrijfskapitaal is een rentedragende geldlening bestemd voor het 
bedrijf. Dit kan bestemd zijn voor bijvoorbeeld de start als investerings-
krediet voor de startende ondernemer, maar ook voor een doorstart voor 
de gevestigd ondernemer. Oudere zelfstandigen kunnen in aanmerking 
komen voor een renteloze lening dan wel een gift.

MOGELIJKHEDEN BIJ HET ZLF
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Wie komen in aanmerking voor het Bbz 2004?
Het Bbz 2004 kent regelingen voor:
• mensen met een uitkering die een bedrijf beginnen (startende 
 ondernemers);
• zelfstandigen die een levensvatbaar bedrijf hebben maar tijdelijk 
 financiële problemen hebben (gevestigde ondernemers);
• zelfstandigen tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd die al  
 minstens 10 jaar een bedrijf hebben en die onvoldoende inkomsten  
 hebben (oudere ondernemer);
• zelfstandigen die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en
 daarvoor tijd nodig hebben (beëindigende ondernemer).

 

MOGELIJKHEDEN BIJ HET ZLF
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Begeleiding voor de start
Bent u een potentiële ondernemer met een bijstandsuitkering, dan kunt 
u mogelijk gebruik maken van de voorbereidingsperiode. Dit is een re-in-
tegratietraject gericht op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. 
Middels de workshop “Ondernemingsplan schrijven” maakt u onder be-
geleiding een toetsbaar ondernemingsplan. Daarna wordt beoordeeld 
of u verder kunt met het traject, eventueel onder begeleiding van een 
coach.

VOOR DE START
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Aanmelden voor het voorbereiding traject kan alleen via de bijstands-
consulent, maar er dient altijd te worden voldaan aan de volgende voor-
waarden:
• er moet een realistisch plan/idee aanwezig zijn;
• er mogen geen andere re-integratietrajecten lopen;
• er mag geen sprake zijn van een problematische schuldensituatie.

Workshop Ondernemingsplan schrijven
Het opstellen van een ondernemingsplan is voor iedere ondernemer en 
elk bedrijf van belang; zowel bij een overname, bij een expansie als bij 
de start van een nieuw bedrijf. Een goede voorbereiding vergroot na-
melijk uw kans op succes. Een ondernemingsplan geeft inzicht in uw 
positie, uw doelen en de haalbaarheid van uw idee. Daarnaast biedt u 
externe partijen (zoals financiers) een duidelijk beeld van uw bedrijf.
 
De kwaliteit van veel ondernemingsplannen laat echter te wensen over. 
Veel ondernemers en bedrijven onderschatten het schrijven van een 
gedegen plan, bereiden zich niet goed voor of vinden het moeilijk om 
hun plannen helder op papier te zetten. Een goed ondernemingsplan is 
een persoonlijk plan, dat bij u en uw bedrijf past. Daarnaast is het heel 
belangrijk dat het plan de financiers aanspreekt. Kortom, een onderne-
mingsplan moet aan verschillende criteria voldoen.

VOOR DE START
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Aanmelden voor de workshop 
U kunt zich door middel van het intakeformulier op de website aanmel-
den voor de workshop.
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STARTENDE ONDERNEMER

Mogelijkheden voor de startende ondernemer
Bent u startende ondernemer, dan is het mogelijk om een uitkering te 
krijgen. Deze uitkering is bestemd voor de startperiode van de onder-
neming waarin onvoldoende wordt verdiend om zelf in het levenson-
derhoud te voorzien. De uitkering wordt verstrekt in de vorm van een 
renteloze geldlening en kan maximaal 36 maanden worden verstrekt. De 
uitkering wordt in beginsel eerst voor 6 maanden toegekend. Indien blijkt 
dat u nog steeds onvoldoende verdient, dan zult u zich moeten melden 
voor verlenging van de uitkering. Hierbij zal beoordeeld worden of de 
onderneming nog steeds levensvatbaar wordt geacht.

Daarnaast is het mogelijk een bedrijfskapitaal voor de start van de on-
derneming te verkrijgen. Deze rentedragende lening bedraagt maximaal 
ruim € 35.000,- per bedrijf. Het bedrag dient geheel, inclusief rente, te 
worden terugbetaald.

Op grond van het Bbz 2004 kan (eventueel) een krediet worden ver-
strekt in de vorm van een borgtocht. Een bank betaalt dan het krediet in 
plaats van de gemeente.

Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te  
komen
• u hebt voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering 
 (Participatiewet), of een uitkering van het UWV;
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• u hebt (nog) niet genoeg  
 inkomen om van te leven.  
 Het inkomen van de 
 partner telt ook mee;
• u kunt geen financiering  
 krijgen bij een bank;
• u hebt een 
 ondernemingsplan;
• uw bedrijf is binnen  
 maximaal drie jaar   
 ‘levensvatbaar’. 
 Levensvatbaar betekent  
 dat u aan uw betalings 
 verplichtingen kunt  
 voldoen, zowel zakelijk  
 als privé.
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GEVESTIGDE ONDERNEMER

Mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer
Als gevestigde ondernemer is het mogelijk om een uitkering te krijgen. 
Deze uitkering is bestemd als tijdelijke ondersteuning om in het levens-
onderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken 
door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. De uitkering 
wordt verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening en kan maximaal 
12 maanden worden verstrekt. Zijn de problemen dan nog niet opgelost? 
Dan kunt u nog maximaal 24 maanden uitkering krijgen. Dit laatste kan 
alleen als de problemen zijn ontstaan door externe omstandigheden die 
van tijdelijke aard zijn en de onderneming nog steeds levensvatbaar 
wordt geacht als het onderliggende probleem wordt opgelost. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van 
een winkelcentrum. 

Ook is het mogelijk een bedrijfskapitaal voor de start van de onderne-
ming te verkrijgen. Deze rentedragende lening bedraagt maximaal ruim 
€ 193.000,- per bedrijf. Het bedrag dient in beginsel geheel, inclusief 
rente te worden terugbetaald.
Als er levensonderhoud én een krediet nodig zijn, zal het levensonder-
houd in het kredietbedrag worden opgenomen.

Op grond van het Bbz 2004 kan (eventueel) een krediet worden verstrekt 
in de vorm van een borgtocht. Een bank betaalt dan het krediet in plaats 
van de gemeente.
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Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen
• u hebt minstens 9 maanden als zelfstandig ondernemer van de 
 inkomsten uit uw onderneming kunnen leven;
• uw bedrijf is (op termijn) levensvatbaar;
• uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard;
• u kunt niet op een andere manier aan geld komen (bank, partner,  
 familie);
• uw (gezamenlijk) inkomen bedraagt niet meer dan de voor u van 
 toepassing zijnde bijstandsnorm.
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Stoppen met het bedrijf
Is uw bedrijf niet langer ‘levensvatbaar’ of bent u door andere omstan-
digheden, zoals ziekte, niet langer in staat om uw bedrijf voort te zetten 
en moet u beëindigen? Soms kan dat van de één op andere dag door 
uitschrijving uit het handelsregister, maar vaak moet er eerst nog één 
en ander gebeuren. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, het 
zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van 
een opdracht.

 BEËINDIGENDE ONDERNEMER
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Gedurende deze periode is het mogelijk om voor de duur van maximaal 
12 maanden een Bbz-uitkering voor levensonderhoud te ontvangen, in 
aanvulling op de inkomsten tot de voor u geldende bijstandsnorm.

Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen
•  u moet uw best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen;
•  zodra het bedrijf is uitgeschreven moet u dit z.s.m. doorgeven aan  

het ZLF, de uitkering zal dan direct worden beëindigd. Indien er na de
  bedrijfsbeëindiging geen of onvoldoende inkomsten zijn, moet u (liefst 

al vóór de beëindiging van uw bedrijf) een Participatiewet- of IOAZ-
uitkering aanvragen. Let op: om voor een IOAZ uitkering in aanmer-
king te kunnen komen, bent u zelfs verplicht om vóór de bedrijfsbe-
eindiging een aanvraag in te dienen. Zijn er voldoende inkomsten uit 
een andere bron, zoals bijvoorbeeld van de partner, boven de voor 
u geldende bijstandsnorm, bestaat er geen recht op een Bbz 2004 
uitkering voor een beëindigende ondernemer.
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Mogelijkheden voor de oudere ondernemer
Wanneer u minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, 
u tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd bent en het financieel 
minder gaat met uw bedrijf, dan kan uw inkomen worden aangevuld tot 
het voor u geldende sociaal minimum (bijstandsnorm). Dit kan tot de 1e 
van de maand dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Afhankelijk 
van het bepaalde inkomen en/of het vermogen wordt jaarlijks bekeken of 
u de ontvangen uitkering moet terugbetalen.

Ook is het mogelijk een gering bedrijfskapitaal te verstrekken van ruim 
€ 9.600,00. Dit bedrag moet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van 
het bedrijf.

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen
• u bent tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u werkt al minstens tien jaar als zelfstandige in Nederland;
• u verdient met uw bedrijf minder dan de voor u van toepassing zijnde 

bijstandsnorm;
• u kunt met uw bedrijf nog nettowinst maken welke hoger is dan de 

inkomenseis voor de oudere zelfstandige in het Bbz 2004 (ruim  
€ 7.600,- per jaar).

 

 OUDERE ONDERNEMER
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Stoppen met het bedrijf / IOAZ
Als oudere zelfstandige moet u misschien door omstandigheden het be-
drijf beëindigen of verkopen.
De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschik-
te gewezen Zelfstandigen (IOAZ) kan mogelijk uitkomst bieden: tot uw 
pensioengerechtigde leeftijd een inkomensgarantie op het niveau van 
het voor u geldende sociale minimum. De IOAZ uitkering vult het inko-
men uit loondienst of een andere uitkering aan tot bijstandsniveau.
Deze regeling is speciaal bedoeld voor de oudere ondernemer tussen 
de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd die haar/zijn bedrijf of beroep 
moet beëindigen door een te laag inkomen. Ook uw partner kan, als die 
meewerkt in het bedrijf, onder dezelfde voorwaarden een beroep doen 
op de IOAZ.

Wij houden rekening met eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, 
eigen huis, auto of sieraden, verminderd met de af te lossen schulden.
U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten 
én die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ-grondslag. Im-
mers een uitkering is altijd aanvullend. Ook bent u, én uw eventuele 
partner, verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te 
aanvaarden.

Voorwaarden om als oudere ondernemer voor IOAZ in aanmerking te 
komen

IOAZ
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• u bent tussen de 55 en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt de afge-

lopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 
jaar in loondienst geweest;

• u hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt;
• uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is onder de inko-

mensgrens en zal dat naar verwachting ook blijven.

Let erop dat uw bedrijf nog niet beëindigd is op het moment van aan-
vraag!
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Indien uw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat u er 
niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuld-
regeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle (ex) onderne-
mers in Flevoland heeft het ZLF geregeld dat u bij de aangesloten bedrij-
ven kunt verzoeken om hulp, ongeacht of u uw bedrijf voort kunt zetten. 
Voor heel Flevoland kunt u terecht bij Zuidweg & Partners of Okkerse & 
Schop Advocaten. U dient zich voor het gebruik van schuldhulpverlening 
altijd eerst bij het ZLF te melden.

Met betrekking tot de aan het traject verbonden kosten staat het ZLF, 
namens de gemeente waarin u woont, vooralsnog borg.

U bent verplicht volledig mee te werken aan het traject. Dit betekent dat 
u:
• juiste en volledige informatie die van belang is voor het traject direct 

dient te verstrekken;
• op tijd op afspraken verschijnt; en
• verdere afspraken volledig nakomt.

Wanneer u zich niet houdt aan deze verplichtingen, zal het traject on-
middellijk worden beëindigd en zult u de gemaakte kosten zelf moeten 
betalen.

SCHULDHULPVERLENING
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Indien aan u een bedrijfskapitaal wordt toegekend in het kader van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), kunnen de kos-
ten van het schuldhulpverleningstraject gedeeltelijk of volledig worden 
meegefinancierd in het bedrijfskapitaal.
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De Flevolandse Zaak is een samenwerkingsverband tussen het ZLF, 
het Ondernemersklankbord (OKB) en Hogeschool Windesheim.  
De Flevolandse Zaak beoogt uitkomst te bieden aan: 
• ondernemers die door financiële problemen in hun voortbestaan  

worden bedreigd; en
• ex-ondernemers met één of meerdere zakelijke schulden waar-

van de financiële administratie niet op orde is ten behoeve van een  
saneringstraject.

Ondernemer
Een student van hogeschool Windesheim Flevoland gaat samen met 
een bedrijfsmentor van het OKB gedurende een periode van maximaal 
6 maanden aan de slag om de ondernemer te helpen. Het gaat om tijde-
lijke ondersteuning gericht op het op orde brengen van de boekhouding. 
De zelfredzaamheid van de ondernemer staat centraal. Doelstelling is 
dat de ondernemer uiteindelijk met toekomstperspectief weer gezond op 
eigen benen kan staan.
Ex-ondernemer
Als een minnelijk saneringstraject voor een ex-ondernemer niet mogelijk 
is, kan een verzoek tot toetreding tot de Wet schuldsanering natuurlijke 
personen (Wsnp) worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor moeten 
onder andere de financiële gegevens van de afgelopen drie jaar op orde 
zijn. Mits er één of meerdere zakelijke schulden uit het verleden zijn, kan 
de Flevolandse Zaak gedurende een maximale periode van 6 maanden 

DE FLEVOLANDSE ZAAK
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de boekhouding van de ex-ondernemer op orde brengen, zodat toetre-
ding tot de Wsnp mogelijk is.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van De Flevolandse Zaak
• u woont in de provincie Flevoland; 
• uw totaalinkomen ligt onder de voor u geldende bijstandsnorm (hier-

bij wordt rekening gehouden met extra woonlasten en de premie voor 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering); 

• in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
(Bbz 2004) valt u onder de doelgroep ‘gevestigde zelfstandige’; of 

• u bent ex-ondernemer met zakelijke schulden en de financiële admi-
nistratie is niet op orde ten behoeve van een saneringstraject; 

• uw vraagstuk valt binnen de dienstverlening van de Flevolandse 
Zaak.

Aanmelden voor De Flevolandse Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier op de website aanmel-
den voor De Flevolandse Zaak.
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GEEN DOELGROEP VAN HET ZLF?

Geen doelgroep van het ZLF?
Bent u ondernemer en behoort u niet tot de doelgroep van het ZLF, maar 
hebt u wel hulp nodig? Dan kunt u mogelijk bij de volgende partijen te-
recht.

Ondernemersplein Lelystad en Ondernemersplein Almere
Ondernemersplein Lelystad en Ondernemersplein Almere zijn de plek-
ken voor ondernemers in Flevoland. Elke gevestigde of beginnende on-
dernemer kan er snel gemeentelijke zaken regelen, andere onderne-
mers ontmoeten, netwerken en kennis opdoen. Voor allerlei zaken die 
u als ondernemer moet regelen zijn er medewerkers aanwezig om te 
adviseren en uw vragen te beantwoorden. 

Voor vragen en advies
Lelystad en Almere sluiten aan op landelijk beleid om ondernemers één 
centrale plek te bieden waar ze terecht kunnen voor alle informatie over 
wat er komt kijken bij het starten, uitbouwen, organiseren, financieren, 
afbouwen of stoppen van een bedrijf. Informatie voor ondernemers moet 
makkelijk, overzichtelijk en snel beschikbaar zijn, zodat ondernemers 
meer tijd hebben om te ondernemen. 

Kijk voor informatie op:
• www.lelystad.nl/ondernemersplein; en 
• ondernemersplein.almere.nl/
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GEEN DOELGROEP VAN HET ZLF? TOT SLOT

In deze brochure staan afgeronde bedragen. Neem voor de precieze 
bedragen contact op met het Zelfstandigenloket Flevoland.

Waar in deze brochure het woord ‘bedrijf’ staat, kunt u ook lezen: ‘zelf-
standig beroep’ of ‘zelfstandige zonder personeel (ZZP)’.
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CONTACTGEGEVENS

Telefoon
Het ZLF is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur op telefoonnummer: 0320-278111.

Bezoekadres Lelystad
ZLF op het Informatieplein Wonen en Ondernemen
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Bezoekadres Almere
ZLF op het Ondernemersplein Almere
Stadhuisplein 1 
1315 HR Almere

Postadres
Zelfstandigenloket Flevoland
Postbus 2236
8203 AE Lelystad

Mailadres
zlf@lelystad.nl

Website
www.zelfstandigenloketflevoland.nl 
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CONTACTGEGEVENS

De teksten in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld, desondanks 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Peildatum van de in deze brochure genoemde bedragen is 1 juli 2016.




