Veelgestelde vragen
Onderstaand treft u de veelgestelde vragen aan met betrekking tot de aanvraag
tijdelijke Bbz-uitkering.

Ik wil een tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen. Hoe doe ik dat?
U vraagt de uitkering aan door eerst de doelgroepsscan in te vullen op de
pagina www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/inkomen. Indien u tot de doelgroep
behoort, kunt u een aanvraag opstarten. Nadat u de aanvraag heeft ingediend en alle
relevante documenten (die bij de aanvraag worden vermeld) heeft verstrekt, kan uw
aanvraag worden beoordeeld. Soms is er aanvullende informatie nodig. In dat geval
krijgt u altijd apart bericht via mail en/of brief.

Ik weet niet of ik in aanmerking kom voor een Bbz (of IOAZ) uitkering, hoe kan
ik dat uitzoeken?
Voer de doelgroepsscan uit op de pagina waarop u zich nu bevindt.

Wanneer is mijn bedrijf levensvatbaar?
Bepalend voor de levensvatbaarheid van een bedrijf of zelfstandig beroep is dat naar
verwachting een toereikend inkomen wordt behaald. Het inkomen uit bedrijf of
beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijvoorbeeld uit
loondienst voor enige dagen per week of inkomen van de partner), toereikend zijn
voor de kosten van levensonderhoud en voor de voortzetting van het bedrijf. Een
bedrijf of zelfstandig beroep is niet levensvatbaar als de kosten voor levensonderhoud
permanent hoger zijn dan het inkomen uit ondernemerschap en overige
inkomsten. Daarnaast moet de ondernemer voldoende overhouden om te investeren
en te reserveren. Het inkomen vermeerderd met de afschrijvingen moet dan ook
voldoende zijn om alle aflossingsverplichtingen te voldoen en tegelijk het bedrijf op
peil te houden. De zelfstandige moet in staat zijn om van zijn inkomsten de
noodzakelijke (vervangings-)investeringen te doen, eventueel met behulp van een
bankkrediet.

Voor welke periode kan ik de tijdelijke Bbz-uitkering aanvragen?
De tijdelijke Bbz-uitkering kunt u aanvragen voor de maanden oktober, november en
december 2021 en eindigt op 31 december 2021. Van 1 oktober 2021 tot en met 31
december 2021 kunt u de aanvraag indienen.

Kan ik tijdelijke Bbz-uitkering met terugwerkende kracht aanvragen?
Ja, dat kan. De aanvraag kan ingediend worden met terugwerkende kracht naar de
eerste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarin de
aanvraag is ingediend. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de bijstand op 15
december 2021 wordt aangevraagd, de uitkering op 1 november 2021 kan worden
toegekend. De aanvraag gaat op zijn vroegst in 1 oktober 2021.

Kan ik in contact komen met een medewerker?
Als het gaat om een tijdelijke Bbz uitkering, dan kunt u contact opnemen met
het Team Ondernemerschap van Weener XL, op werkdagen tussen 9:00 uur en 14:30
uur bereikbaar via telefoonnummer 073 – 615 32 22.
Voor overige vragen kunt u bellen met 073- 615 51 55.

Ik heb een tijdelijke Bbz-uitkering aangevraagd, maar nog niets gehoord.
Wanneer krijg ik reactie?
Als we de benodigde stukken compleet hebben ontvangen, is de wettelijke
afhandelingstermijn 13 weken. We proberen uw aanvraag zo spoedig mogelijk te
behandelen. Heeft u geen mail ontvangen neem dan zo snel mogelijk contact op met
het Team Ondernemerschap. Zij zijn op werkdagen tussen 9:00 uur en 14:30 uur
bereikbaar via telefoonnummer 073 – 615 32 22.

Ik heb een Tozo 5 uitkering (gehad), ontvang ik automatisch een tijdelijke Bbzuitkering?
Uw Tozo 5 uitkering eindigt automatisch op 30 september 2021. Deze uitkering
wordt niet automatisch verlengd. Indien u vanaf 1 oktober 2021 in aanmerking wilt
komen voor een tijdelijke Bbz uitkering dan moet u een Bbz aanvraag indienen.

Hoe hoog is de tijdelijke Bbz-uitkering?
Het bedrag hangt af van uw inkomen, het inkomen van uw partner en uw leefsituatie.
Als u uw woning deelt met kosten delende medebewoners, wordt uw uitkering
daarop aangepast. Meer informatie vindt u op Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering? |
Rijksoverheid.nl en Wat is de kostendelersnorm in de bijstand? | Rijksoverheid.nl

Moet ik mijn inkomsten aan de gemeente doorgeven?
Ja. Daarnaast moet ook uw partner zijn/haar inkomsten doorgeven. De inkomsten van
u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. Uw inkomsten geeft u
door via het formulier dat u maandelijkse per post van ons zult ontvangen. Uw
uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft
doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in op het formulier.

Telt het inkomen van mijn partner mee?
Ja, het inkomen van uw partner telt mee. De inkomsten van u en uw partner worden
in mindering gebracht op uw uitkering. Uw inkomsten geeft u door via het formulier
dat u maandelijkse per post van ons zult ontvangen. Uw uitkering wordt alleen betaald
als u uw inkomsten over de betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen
inkomsten? Vul dan “0” in op het formulier.

Bij de aanvraag van de tijdelijke Bbz-uitkering wordt gevraagd naar mijn
inkomen (uit onderneming). Hoe bereken ik dat?
Dit zijn de inkomsten die u hebt en verwacht over de periode dat u de uitkering
aanvraagt. Dus niet het inkomen dat u had voordat de crisis uitbrak. Bij een eventuele

toekenning van de tijdelijke Bbz-uitkering ontvangt u informatie over de berekening
van het inkomen uit ondernemerschap.

Wat gebeurt er als ik niet alle gevraagde stukken heb ingeleverd?
Bij het niet volledig en compleet inleveren van de door ons gevraagde stukken, kan
uw aanvraag niet beoordeeld worden. De afhandeling zal dan langer duren. Uw
aanvraag wordt pas weer in behandeling genomen als we de gevraagde stukken
compleet hebben ontvangen.

Moet ik de tijdelijke Bbz-uitkering terugbetalen?
De tijdelijke Bbz-uitkering hoeft u niet terug te betalen. Heeft u meer Bbz-uitkering
ontvangen dan waar u recht op heeft, dan dient u het verschil wel terug te betalen.

Hoe lang duurt het voordat de tijdelijke Bbz-uitkering op mijn rekening staat?
De Bbz-uitkering wordt achteraf betaald. U ontvangt uw uitkering van oktober in
november etc. De uitkering wordt rond de 12e van elke maand aan u betaald. De
inkomsten van u en uw partner worden in mindering gebracht op uw uitkering. Uw
inkomsten geeft u door via het formulier dat u maandelijks per post van ons zult
ontvangen. Let op! Uw uitkering wordt alleen betaald als u uw inkomsten over de
betreffende maand heeft doorgegeven. Heeft u geen inkomsten? Vul dan “0” in op het
formulier.

Worden de gegevens die ik opgeef aan de gemeente gecontroleerd?
Ja, dat kan zowel bij de aanvraag als achteraf gebeuren. Ook mag de gemeente bij
andere instanties (inkomens) informatie opvragen die relevant is voor de uitvoering en
controle van de tijdelijke Bbz-regeling. Dit zijn bijvoorbeeld uw inkomensgegevens die
bekend zijn bij de Belastingdienst.

Mag ik bij het berekenen van mijn netto inkomsten ook privélasten aftrekken
van de netto-omzet?
Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er
wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt.

Is mijn vermogen van invloed op de tijdelijke Bbz-uitkering?
Nee, er wordt geen vermogenstoets gedaan voor het bepalen van het recht op de
tijdelijke Bbz-uitkering in het vierde kwartaal van 2021. Dit geldt alleen voor
aanvragen die gedaan zijn in deze periode.

Ik heb een partner, heeft de tijdelijke Bbz-uitkering voor hem/haar fiscale
gevolgen?
Ja. Een tijdelijk Bbz-uitkering wordt, op grond van de Participatiewet, toegekend aan
het huishouden. U deelt de uitkering fiscaal met uw partner. De uitkering wordt
fiscaal gelijk (50%-50%) over u beiden verdeeld. Begin 2022 ontvangen u én uw
partner beiden een jaaropgave Bbz. Op iedere jaaropgave wordt de helft van de
uitkeringnvermeld.

Waarom ontvangt mijn partner ook een jaaropgave?
De tijdelijk Bbz-uitkering is een bijstandsuitkering die u hebt ontvangen in 2021. Hebt
u een partner met wie u een gezamenlijk huishouden voert? Dan betekent dit dat
deze uitkering (fiscaal) verdeeld wordt over 2 personen en vormt voor beiden
inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom ontvangt uw partner ook een
jaaropgave in het eerste kwartaal van 2022.
De jaaropgave heeft betrekking op 2021. Als u een gezamenlijk huishouden voert, dan
betekent dit dat ook uw partner een jaaropgave ontvangt voor de helft van de totaal
verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente
afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door u ontvangen netto
uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet u (en uw partner) opgeven bij
uw aangifte inkomstenbelasting.

Is het belastbaar loon hetzelfde als het brutoloon?
Ja.

Moet ik de tijdelijke Bbz-uitkering opgeven bij mijn aangifte
inkomstenbelasting?
De uitbetaalde tijdelijke Bbz-uitkering is inkomen dat u moet opgeven in uw aangifte
inkomstenbelasting over 2021. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus
geen onderdeel van de omzet.

Wat gebeurd er als de periode van de tijdelijke Bbz-uitkering is afgelopen en
ik heb nog financiële steun nodig?
Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor een reguliere Bbzuitkering? Doe dan de doelgroepsscan na 1 januari 2022 op deze pagina.
Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor een bijstandsuitkering (op grond
van de Participatiewet), dan kunt u contact opnemen met de gemeente tussen 09:00
uur en 16:00 uur. De gemeente is telefonisch bereikbaar op 073 – 615 51 55.

Heeft u ondersteuning nodig bij schulden, ondernemen en de overstap naar
werken in loondienst?
Heeft u ondersteuning nodig bij schulden? Neem dan contact op met EHBG (Eerste
Hulp Bij Geldzaken) voor ondernemers. EHBG is op werkdagen, tussen 08:30 uur en
16:00 uur telefonisch bereikbaar op 073 – 615 51 55 of via teamEHBG@shertogenbosch.nl.
Heeft u ondersteuning nodig bij ondernemen en werk in loondienst? Neem dan
contact op met het Ondersteuningspunt Heroriëntatie. Zij adviseren u over het
beschikbare (interne- en externe) ondersteuningsaanbod. Het ondersteuningspunt is
op werkdagen, tussen 09:00 uur en 16:00 uur telefonisch bereikbaar op 073 – 615
51 55.

