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Over deze brochure 

Bent of kent u een ondernemer? Deze brochure is voor u, zodat u weet 

welke ondernemersregelingen er zijn voor u als ondernemer. 

Is het inkomen uit uw bedrijf te laag om van te leven? Heeft u behoefte aan bedrijfskapitaal 

of heeft u betalingsproblemen? Hieronder leest u hoe de gemeente Zutphen kan helpen.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 U komt misschien in aanmerking voor een periodieke uitkering of bedrijfskapitaal. Wij 

bieden hulp bij de kosten van uw levensonderhoud en kunnen u helpen bij het 

voortzetten of beëindigen van uw onderneming.  

– Kijk snel of u hiervoor misschien in aanmerking komt. 

 We hebben speciale regelingen voor ondernemers met een laag inkomen. 

 We helpen ondernemers bij schulden. 

 Geldfit Zakelijk is een kanaal waar zelfstandig ondernemers gratis terecht kunnen voor 

hulp bij hun financiële situatie. Geldfit Zakelijk biedt ondernemersgerichte tips, tools en 

hulpverlening. 

 De VNG maakte een korte video over hulp waarvoor u als ondernemer bij de gemeente 

terecht kunt. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over onderstaande regelingen of over het aanvragen van een regeling? 

Neem contact op met Guus Beking, ondernemersconsulent. 

 E-mail: ondernemers@zutphen.nl 

 Telefoon: 14 0575. 

 

 

  

https://www.krijgikbbz.nl/formulier-recht-op-bbz/
https://zutphen.nl/inkomensondersteuning
https://zutphen.nl/schulden/schuldhulp-ondernemers/hulp-bij-schulden
https://geldfit.nl/zakelijk/
https://www.youtube.com/watch?v=brGT_PF3orc
https://www.youtube.com/watch?v=brGT_PF3orc
mailto:ondernemers@zutphen.nl
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Financiële hulp voor gevestigde 
zelfstandig ondernemers  

Wat is het? 

Heeft u een eigen onderneming en heeft u tijdelijk financiële problemen of een 

financieringsbehoefte voor investeringen? Dan kunt u misschien een uitkering via de Bbz-

regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) krijgen. Wij kunnen u adviseren en 

ondersteunen. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

Een maandelijkse uitkering 

Heeft u tijdelijk een laag inkomen en kunt u geen lening krijgen van de bank? Dan kunt u 

een uitkering krijgen voor uw levensonderhoud. 

U ontvangt een maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u 

en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden. 

Bedrijfskapitaal 

Heeft u tijdelijk financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen. Of een 

investeringsbehoefte en de bank heeft uw aanvraag afgewezen? Dan komt u in 

aanmerking voor een bedrijfskrediet. Dit is een lening waarmee u kunt investeren of 

tijdelijke betalingsproblemen (herfinancieren van schulden) kunt oplossen. 

Voor wie is het? 

 U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. 

 U werkt minimaal 23,5 uur per week in uw onderneming. 

 Uw (gezins-) inkomen is niet voldoende om van rond te komen.  

 U bent voor levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf. 

 U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen 

financiering krijgen van een bank.  

 Uw bedrijf is na de financiële ondersteuning levensvatbaar. 

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/ 

financiele-hulp-voor-zelfstandig-ondernemers   

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/financiele-hulp-voor-zelfstandig-ondernemers
http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/financiele-hulp-voor-zelfstandig-ondernemers
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Financiële hulp voor startende 
ondernemers  

Wat is het? 

Bent u korter dan anderhalf jaar zelfstandig ondernemer en kunt u daar nog niet van 

rondkomen? Dan kunt u misschien een uitkering of krediet via de Bbz-regeling (Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen) krijgen. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

Een maandelijkse uitkering als renteloze lening 

Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm tot 

maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf. 

Bedrijfskapitaal als lening.  

De looptijd wordt in overleg bepaald en u betaalt over het geleende bedrag rente. 

Managementbegeleiding 

Wij regelen de door u gewenste begeleiding om de start van uw bedrijf succesvol te laten 

verlopen. 

Voor wie is het? 

 U bent korter dan 18 maanden zelfstandig ondernemer. 

 U heeft een ondernemingsplan. 

 Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat u na afloop van de uitkering voldoende 

inkomen heeft voor uw privé en zakelijke kosten. 

 U startte uw bedrijf toen u een uitkering had. 

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/ 

voor-startende-ondernemers  

  

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/voor-startende-ondernemers
http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/voor-startende-ondernemers
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Financiële hulp en eigen bedrijf 
starten  

Wat is het? 

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Wij kunnen u adviseren 

en ondersteunen. En u kunt misschien een uitkering of krediet via de Bbz-regeling (Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen) krijgen. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

Hulp bij de voorbereiding van een eigen onderneming 

Als u voor uzelf wilt beginnen, dan komt daar veel bij kijken. De gemeente kan u helpen 

tijdens de voorbereidingsperiode. Deze periode duurt maximaal 6 maanden. Tijdens de 

voorbereidingsperiode loopt uw uitkering door en hoeft u niet naar ander werk te 

solliciteren. 

Bijstand en parttime werken als zelfstandige 

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u parttime (maximaal 23,5 uur per week) gaan werken 

als zelfstandige? Dan is er de 'parttime zelfstandigenregeling'. 

Voor wie is het? 

 U heeft nu een uitkering. 

 U heeft een ondernemingsplan (of u bent bereid deze op te stellen, maar heeft hulp 

nodig). 

 Uw bedrijf is levensvatbaar, dat wil zeggen dat u na afloop van de uitkering voldoende 

inkomen heeft voor uw privé en zakelijke kosten. 

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/ 

bijstand-en-eigen-bedrijf-starten   

  

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/bijstand-en-eigen-bedrijf-starten
http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/bijstand-en-eigen-bedrijf-starten


Ondernemersregelingen 8 / 14 

Financiële hulp voor oudere 
zelfstandig ondernemers 

Wat is het? 

Heeft u een eigen bedrijf, tijdelijk financiële problemen en wilt u uw bedrijf voortzetten? 

Bent u geboren vóór 1 januari 1960 en verdient u niet genoeg om rond van te komen? Dan 

kunt u misschien een uitkering of krediet via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen) krijgen. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

Een maandelijkse uitkering als renteloze lening 

Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm zolang uw 

bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd 

heeft bereikt. 

Bedrijfskrediet  

Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. Afhankelijk van uw eigen vermogen krijgt u het 

geld als gift of als lening. 

Voor wie is het? 

 U bent geboren vóór 1960.  

 U bent minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer. 

 U verdient langere tijd minder dan de bijstandsnorm. 

 U werkt minimaal 23,5 uur per week in uw onderneming.  

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/voor-oudere-ondernemers   

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/voor-oudere-ondernemers
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Financiële hulp voor zelfstandig 
ondernemers die stoppen 

Wat is het? 

Stopt u met uw onderneming of zelfstandig beroep en komt u daardoor in financiële 

problemen Dan kunt u een uitkering via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen) krijgen. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van 

u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden. 

Voor wie is het? 

 U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. 

 U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf. 

 U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf. 

 Uw (gezins-)inkomen is niet voldoende om van rond te komen. 

 U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen 

financiering krijgen van een bank. 

 Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar. 

 U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen. 

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/stoppen-met-ondernemen  

  

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/stoppen-met-ondernemen
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Financiële hulp voor 
ondernemers van 55 en ouder 
die stoppen met ondernemen  

Wat is het? 

Een uitkering die uw inkomen aanvult tot bijstandsniveau. Het verschil met een 

bijstandsuitkering is dat uw vermogen en pensioen slechts voor een deel worden 

meegeteld. 

Welke financiële hulp is mogelijk? 

U ontvangt een IOAZ-uitkering die uw inkomen aanvult tot bijstandsniveau. 

Vraag de IOAZ-uitkering aan voordat u met uw bedrijf stopt. 

Voor wie is het? 

 U bent tussen 55 jaar en de AOW-leeftijd. 

 U bent nog niet gestopt als ondernemer, maar wilt wel stoppen.  

 U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf. 

 U heeft de laatste 10 jaar gewerkt en u bent minstens 3 jaar ondernemer. 

 De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest 

dan € 25.909 (bedrag in 2020). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere 

inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten 

mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het 

winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-

uitkering, tellen niet mee. 

 Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.140. 

 Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke 

uitkeringsnorm. 

 Binnen anderhalf jaar na uw aanvraag moet uw bedrijf gestopt zijn. 

Meer informatie 

www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/stoppen-met-ondernemen  

  

http://www.zutphen.nl/bijstandsuitkering/bijstand-voor-ondernemers/stoppen-met-ondernemen


Ondernemersregelingen 11 / 14 

Hulp bij schulden 

Wat is het? 

Als zelfstandig ondernemer met schulden kunt u terecht bij team Schuldhulp voor gratis 

hulp. Doel is dat u uw financiën weer op orde krijgt en uiteindelijk schuldenvrij wordt. 

In persoonlijke gesprekken brengen we uw financiële situatie in kaart en stellen samen een 

actieplan op om stap voor stap tot een passende oplossing te komen. Wij hebben 

specialistische kennis in huis die nodig is voor het bieden van schuldhulp aan 

ondernemers. 

Voor wie is het? 

Als op uw situatie één of meer van onderstaande punten van toepassing zijn, is het 

belangrijk om direct contact met ons op te nemen. 

 Het lukt u niet om uw zakelijke schulden te betalen. 

 U hebt achterstanden op de betaling van privé vaste lasten zoals bijvoorbeeld huur, 

energie of zorgverzekering. 

 U hebt overige onbetaalde privérekeningen. 

 Uw boekhouding is niet op orde en er is geen geld om dit op korte termijn te realiseren. 

 Uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend en u hebt (ambtshalve) aanslagen 

ontvangen. 

 U ontvangt brieven van incassobureaus en deurwaarders. 

 Schuldeisers dreigen met het aanvragen van uw faillissement. 

Meer informatie 

https://zutphen.nl/schulden/schuldhulp-ondernemers/hulp-bij-schulden  

  

https://zutphen.nl/schulden/schuldhulp-ondernemers/hulp-bij-schulden
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Hulp bij uw financiële 
administratie 

Zoekt u ondersteuning bij het op orde krijgen- en houden van uw financiële administratie? 

De gemeente Zutphen werkt intensief samen met de ervaren en geschoolde vrijwilligers 

van Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen. Zij bieden u de noodzakelijke begeleiding en 

ondersteuning voor onder andere een overzichtelijke administratie en bij het voorkomen 

van oplopende betalingsachterstanden, waardoor er geen te grote schuldenlast ontstaat. 

 

Wij brengen u graag in contact met SchuldHulpMaatje Zutphen voor een persoonlijk 

gesprek, maar uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met hun coördinator de 

heer Gidie Ritzerveld: 

 mobiel: 06-83039005 

 email: gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com  

 via de website:  https://www.schuldhulpmaatjezutphen.nl/Ik-zoek-hulp/ 

 

 

  

mailto:gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
https://www.schuldhulpmaatjezutphen.nl/Ik-zoek-hulp/
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Uitstel gemeentelijke 
belastingen 

Wat is het? 

Uitstel gemeentelijke belastingen en een betalingsregeling op maat. 

Voor wie is het? 

 Ondernemers die verwachten de aanslag gemeentebelastingen niet op tijd te kunnen 

betalen. 

Aanvragen 

 Stuur een e-mail naar Tribuut via info@tribuut.nl  voor een betalingsregeling op maat.  

 Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u het uitstel vraagt.  

 Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te 

vermelden. 

  

mailto:info@tribuut.nl
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Minimaregelingen 

Wat is het? 

De gemeente Zutphen heeft 'minimaregelingen' voor inwoners met een laag inkomen. 

Zoals de Meedoenregeling of het Kindpakket.  

Deze regelingen kunnen voor u als zelfstandig ondernemer de moeite waard zijn en u een 

financieel zetje in de rug geven dat ook ten goede komt aan uw onderneming. 

Voor wie is het? 

 Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen. 

Meer informatie 

 Kijk ook op www.zutphen.nl/extrageld  

 

 

http://www.zutphen.nl/extrageld
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