Datum: 19 maart 2020

Questions & Answers – Coronavirus en Bbz
Regionaal Bureau Zelfstandigen
Versnelde aanvraagprocedure Regionaal Bureau Zelfstandigen
Vraag: Hoe lang blijft de regeling geldig en kan ik ook later een aanvraag indienen?
Antwoord: Vooralsnog kunt u ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft
bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op
dat moment een aanvraag indienen. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht
kent vanaf 1 maart, is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als
aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.
Vraag: Hoe lang kan ik gebruikmaken van het Bbz (Besluit bijstandverlening
zelfstandigen)?
Antwoord: Afhankelijk van uw situatie kunt u deze uitkering gedurende drie maanden
ontvangen. In sommige gevallen keert de gemeente een voorschot uit.
Vraag: Wat gebeurt er als ik een gesprek heb met een consulent van RBZ?
Antwoord: De consulent bespreekt samen met u uw precieze situatie en stelt u een
aantal vragen. Er wordt gekeken naar uw financiële omstandigheden en eventuele
gezinssituatie. Van de consulent hoort u wat de volgende stappen zijn.
Vraag: Als ik in aanmerking kom voor de versnelde aanvraagprocedure voor een
uitkering levensonderhoud, wanneer krijg ik dan mijn geld?
Antwoord: Binnen 4 weken wordt er een besluit genomen op uw aanvraag. Mocht er
binnen 4 weken nog geen besluit zijn genomen, dan ontvangt u een voorschot van
ons.
Vraag: Als ik in aanmerking kom voor de versnelde aanvraagprocedure voor een
uitkering levensonderhoud, hoeveel geld krijg ik dan?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de gezinssituatie. De uitkering voor levensonderhoud
vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de
inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling.
Voor een gezin bedraagt dit maximaal ca. € 1500,- per maand (netto).
Vraag: Ik heb een aanvraagformulier ontvangen voor de versnelde
aanvraagprocedure. Mag ik het aanvraagformulier doorsturen naar kennissen, familie
en/of vrienden?
Antwoord: Dat mag. Hij/zij kan het formulier ook downloaden vanaf onze website.
Vraag: Kom ik ook in aanmerking voor de versnelde aanvraagprocedure als ik geen
jaarcijfers van 2019 kan overleggen?
Antwoord: Het is in principe geen probleem als u (nog) niet beschikt over de
jaarcijfers 2019. Wel is het van belang dat u de aanvraag zo compleet mogelijk
aanlevert zodat wij het recht op inkomensondersteuning kunnen beoordelen. Van
belang is dat u aantoonbaar maakt dat u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in
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dat u tenminste 1225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de
zelfstandigenaftrek heeft toegepast. Denk hierbij aan stukken zoals de btw-aangifte
en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal. Hoe meer bewijsstukken u
kunt aanleveren, des te sneller uw aanvraag kan worden behandeld.
Vraag: Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een Bbz-uitkering volgens de
versnelde aanvraagprocedure?
Antwoord: U komt niet in aanmerking voor een uitkering volgens de versnelde
aanvraagprocedure als:
- als u voldoende liquide middelen heeft
- u of uw partner een inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm.
- uw problemen niet het gevolg zijn van de maatregelen tegen het Coronavirus.
Mogelijk komt u wel in aanmerking voor de speciale regeling die het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het voorbereiden is. Hierover is uiterlijk 26 of
27 maart meer bekend.
Vraag: Ik heb een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud gedaan, maar toch
weer werk gevonden. Moet ik dat doorgeven aan RBZ?
Antwoord: Ja, u bent op grond van artikel 17 van de Participatiewet verplicht om
deze wijziging door te geven. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die van invloed
kunnen zijn op uw uitkering. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in uw privé-, woonen financiële situatie.
Vraag: Ik heb ook zakelijke lasten. Is er geld beschikbaar om hierin te ondersteunen?
Antwoord: Op grond van het Bbz2004 kunt u een beroep doen op een lening voor
bedrijfskapitaal. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Net als bij de aanvraag
voor een uitkering voor levensonderhoud, geldt een afhandelingstermijn van 4 weken.
Daarnaast komt er een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift.
Dit is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor
geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en
drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun
activiteiten noodgedwongen moeten staken (zoals schoonheidssalons en anderen die
mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis). Eis is wel dat
het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.
De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig
forfaitair bedrag van €4000,- voor de periode van drie maanden. De tegemoetkoming
geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan
bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment
uitgewerkt. Waar nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.
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Contact en reguliere dienstverlening Regionaal Bureau Zelfstandigen
Vraag: Ik ben ondernemer en heb financiële nood door de maatregelen tegen het
coronavirus. Waar kan ik terecht?
Antwoord: Bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ
werkt voor Rotterdam en de meeste gemeenten in de regio. Kijk op de pagina
Coronamaatregelen RBZ.
Vraag: Mijn financiële nood is hoog. Word ik snel geholpen?
Antwoord: Als duidelijk is dat u door de coronamaatregelen in financiële nood bent,
kunt u een versnelde aanvraag Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) doen bij
RBZ. Het is erg druk bij RBZ. We begrijpen dat u snel hulp wilt. We doen ons best u
zo snel mogelijk te woord te staan.
Vraag: Hoe neem ik contact op met Regionaal Bureau Zelfstandigen?
Antwoord: Bel naar 010 – 498 47 77. U wordt dan doorverbonden met een consulent
die u verder helpt. RBZ is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt
ook een e-mail sturen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld in de e-mail uw naam,
woonadres en geboortedatum. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord en/of een
aanvraagformulier. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. We doen ons
uiterste best zo snel mogelijk contact met u op te nemen.
Vraag: Kan ik ook contact opnemen als ik acute financiële problemen heb, die niet
het gevolg zijn van de coronamaatregelen?
Antwoord: Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de snelle
aanvraagprocedure. U kunt dan de reguliere aanvraagprocedure volgen.
Vraag: Ik wil een bedrijf starten vanuit de uitkering. Kan ik een afspraak maken met
een starterscoach van RBZ?
Antwoord: Nee. Momenteel richt het RBZ zich op ondernemers die (vanwege de
Coronacrisis) in acute financiële nood zitten. Alle andere dienstverlening en trajecten
zijn opgeschort tot nader order.
Regeling uitkering levensonderhoud ministerie
Vraag: Wanneer is de regeling van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid klaar?
Antwoord: We verwachten uiterlijk 26 of 27 maart meer duidelijkheid over de regeling
van het ministerie en een aanvraagformulier voor deze regeling te hebben.
Andere regelingen van de overheid
Vraag: Ik wil gebruikmaken van andere regelingen van de overheid. Waar kan ik die
vinden?
Antwoord: U kunt kijken op de website van de Kamer van Koophandel. Hier vindt u
alle informatie bij het digitale coronaloket.
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