
Aanvullende informatie voor de gemeente 
 
Met VNG, Divosa en een kerngroep van gemeenten werken we instructies uit opdat zo snel en efficiënt als mogelijk 
uitvoering kan worden gegeven aan de nieuwe regeling en extra mensen op de uitvoering daarvan kunnen worden 
ingewerkt. De regeling werkt terug tot 1 maart jl. Daarmee beogen we spreiding van de aanmeldingen te bevorderen 
door de druk bij mensen weg te halen om per direct een aanvraag in te dienen. Dit laat onverlet dat sprake zal zijn van 
een enorme opgave, waar we met vereende krachten zo goed mogelijk invulling aan geven. 
 
Voor de voorlichting aan de ondernemer kunt u gebruik maken van de FAQ die voor de ondernemers is opgesteld. 
Onderstaand treft u vast een eerste schets van wat er van de gemeente gevraagd wordt en hoe en waarmee we u 
gaan ondersteunen. Zowel de FAQ voor de ondernemer als de aanvullende informatie voor gemeenten zullen 
regelmatig een update krijgen.  
 

1) De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Bbz en hangt ook onder de Participatiewet. Gemeenten wordt 
gevraagd de uitvoering te laten verzorgen door de mensen die nu ook het Bbz uitvoeren. SZW zal in de 
regeling waar mogelijk aansluiten op en verwijzen naar het Bbz zodat in ieder geval in eerste instantie zoveel 
mogelijk hetzelfde proces gevolgd kan worden.   

2) De gemeenten kunnen vooralsnog gebruik maken van de reeds bestaande aanvraag- en 
inlichtingenformulieren die nu gebruikt worden voor de aanvragen Bbz (gebaseerd op de participatiewet); 
daarbij wordt door de gemeente een duidelijke instructie gegeven aan de aanvrager wat er wel/niet moet 
worden ingevuld en/of bewijsstukken niet hoeven aangeleverd. 

3) Er is een werkgroep vanuit VNG, Divosa, G4, G32 en PPO die helpt met het opstellen van de tijdelijke 
regeling Bbz. Deze werkgroep stelt op korte termijn een instructie op voor gemeenten over wat zij in ieder 
geval aan de ondernemer moet vragen en buigt zich over of er een vereenvoudigd aanvraagformulier 
ontworpen kan worden. 
NB: SZW/ VNG/ Divosa/ GBI werken samen aan een landelijke oplossing voor het innemen van de aanvraag 
en het distribueren naar de juiste gemeente of uitvoeringsorganisatie van deze tijdelijke regeling. Gemeenten 
hoeven dus niet zelf met leveranciers te kijken naar oplossingen hiervoor. 

4) Gemeenten kunnen evt voorschotten verstrekken op basis van het bestaande aanvraagformulier, inschrijving 
KvK, ID bewijs en bankafschriften.  

5) Voor de voorschotten is het mogelijk om gebruik te maken van de bestaande beschikkingen en brieven. 
Echter, voor de definitieve toekenning zal een nieuwe beschikking gemaakt moeten worden, want er is een 
andere onderliggende AMvB. De werkgroep zal deze beschikking maken en Divosa en VNG zullen deze 
actief onder de aandacht brengen bij gemeenten. 

6) Identificatieplicht moet worden opgelost (afstemming met Suwinet) In eerste instantie is de gemeente aan zet; 
waar SZW kan helpen doen we dat. Aanvragen worden zoveel mogelijk digitaal (evt. pdf) ingeleverd door 
ondernemers.   

 
Ad 2) Praktische aanpak voor gemeenten om mensen nu te helpen is de ondernemer die door de Corona 
maatregelen in de financiële problemen komt te vragen een aanvraagformulier voor het reguliere Bbz in te vullen en 
daarbij aan te geven wat er niet nodig is (info die niet hoeft is gericht op partnerinkomen, vermogen en 
levensvatbaarheid).  
 
Van belang om te krijgen is iig: 
- identiteit (kopie ID) 
- inschrijving KvK 
- informatie over huishoudsamenstelling (tbv hoogte uitkering),  
- informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken,   
- informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk, 
- kopie bankafschrift tbv het rekeningnummer om geld over te maken 
- indien aanwezig een jaarrekening (dit is geen harde eis) 
 
En bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook 
- informatie waarmee de ondernemer aannemelijk kan maken dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide 
middelen of uit het noodfonds van 4000 euro betaald kunnen worden. 
NB: sommige gemeenten geven een toeslag op woonkosten; dan is het ook handig om de informatie daarover op te 
vragen. We weten niet zeker of dit meegenomen kan worden in de regeling maar dan is die informatie er in ieder 
geval.  
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