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Advies over de nieuwe beleidsregels BBZ

Geacht college,
Adviesaanvraag dd. 20-01-2020 aan deelraad Participatie van de Clientenraad Sociaal Domein op de
voet van art. 47 Participatiewet en de vigerende regeling Clientenraad Den Haag inzake de conceptnota
“beleidsregels bijstandverlening zelfstandigen Den Haag” per 01-01-2020.
Overwegingen
De deelraad Participatie heeft bij de vergadering van 31 januari 2020 kennis genomen van de
ambtelijke toelichting op de wetswijziging per 01-01-2020 van het Besluit Bijstandsverlening
Zelfstandigen (BBZ). Al eerder, in maart 2019, heeft de afdeling BBZ van de dienst SZW voor de
deelraad een presentatie verzorgd over de doelstelling en werking van de BBZ regeling voor Haagse
zelfstandige ondernemers. Daarbij is aangegeven dat het ministerie van SZW een conceptwetswijziging
BBZ in voorbereiding had, welke onder meer en voornamelijk een afbouw van de
declaratiemogelijkheden tussen gemeente en ministerie zou betekenen. Eveneens was toen bekend dat
de BBZ regeling voor oudere ondernemers zou worden beperkt.
Gegeven deze voorinformatie aan de deelraad Participatie en gelet op de financiële gevolgen voor het
budget van de dienst SZW van de inwerking getreden BBZ wetswijziging spreekt de deelraad zijn
waardering uit voor de wijze waarop de dSZW de gevolgen van de budgettaire beperking heeft
verwerkt, zodanig dat een aanvragende ondernemer de facto nauwelijks wordt geraakt door de
bezuinigingsdoelstelling van het ministerie van SZW.
De deelraad meent dat de herziene beleidsregels BBZ een goed afgewogen kader bieden waarbij het
belang van de ondernemer centraal staat. Dat daarbij een mix moest worden gevonden tussen
enerzijds de beperking van de vergoedingsystematiek van het Rijk en anderzijds een financieel
zakelijke benadering van de ondernemers die te maken krijgen met de terugbetalingsverplichtingen
over verstrekte BBZ leningen is voor de deelraad duidelijk.
Advies
Ons advies is derhalve positief en met waardering voor de gekozen opties.
De deelraad wil op termijn van een jaar graag geïnformeerd worden over de gevolgen van de
wetswijziging BBZ voor zowel het budgettair kader van de dienst SZW als voor het aantal aanvragen,
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toewijzingen en de betreffende bedragen in de BBZ. Bij deze informatie ontvangt de deelraad graag
vergelijkingscijfers van de landelijke BBZ in- en uitstroom en die van G4 steden over 2019 en 2020.
De deelraad Participatie wil over een jaar met name geïnformeerd worden over de uitvoering van
artikel 9, Terugvorderen op gezinsleden. Zij wil weten hoe vaak wordt teruggevorderd op gezinsleden
en een beschrijving van casuïstiek. Ook wil zij weten hoe vaak is afgezien van het terugvorderen van
gezinsleden; met andere woorden: hoe vaak is maatwerk van toepassing geweest.
Aanbeveling
De deelraad beveelt aan dat de dienst SZW de (nieuwe) BBZ regeling actief onder de aandacht brengt
van de ca. 40.000 zzp-ondernemers in Den Haag, en verneemt graag op een termijn van 6 maanden de
wijze waarop de dienst SZW opvolging geeft aan deze aanbeveling.
Volgens landelijk cijfers van de Belastingdienst (2019) heeft 42% van de groep zzp-ondernemers een
inkomen rond bijstandsniveau. Volgens een data-analyse van VNG (2019), gebaseerd op cijfers van
Zuidweg & Partners (schuldhulporganisatie voor ondernemers) is 23,2% van de ondernemers in
Nederland kwetsbaar voor problematische schulden. Uit een profielschets, gemaakt op grond van
3.400 behandelde dossiers blijkt dat 71% van de aanvragen voor schuldhulp afkomstig is van zzpondernemers. Dat zou voor Den Haag betekenen dat circa 10.000 tot 15.000 ondernemers tot een
kwetsbare groep inwoners moet worden gerekend.
De deelraad wil in het bijzonder aanbevelen dat de dienst SZW in de communicatie naar deze groep
kwetsbare ondernemers proactief samenwerkt met zowel de dienst SZW-afdeling die de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert als de afd. EZ van DSO die met het nieuw geopende
Ondernemers Portaal grote groepen ondernemers en ondernemersorganisaties weet te bereiken.
De deelraad voegt ter kennisneming over communicatie naar ondernemers de DIVOSA Handreiking
BBZ bij, waarin een groot aantal concrete suggesties wordt gedaan inclusief de best practises die
worden toegepast bij een aantal (G4) gemeenten.
Ter aanvulling daarop voegen wij de VNG brochure (dec. 2019) toe over financiele hulp aan
ondernemers, waarin eveneens best practises en vooral het belang van samenwerking tussen de
gemeentelijke afdelingen wordt onderstreept.
Tot slot voegen wij het onderzoek van de afd. EZ –DSO (Roadmap) dd. 29-04-2019 bij inzake de
communicatie en belofte van de gemeente richting MKB ondernemers.
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Graag vernemen wij binnen vier weken na dagtekening van u.
Met vriendelijke groet,

Henk Baars
Voorzitter Brede Raad van de Cliëntenraad Sociaal Domein
Waarnemend voorzitter Deelraad Participatie

Cc:

Commissie Samenleving
Dienst SZW: Dineke ten Hoorn Boer, Marieke Stam Hartendorp, Jan Korff de Gidts en Maja
Ververs
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