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Update #9  

28 maart 2022 

Project ‘Innovatie & professionalisering Bbz’ 
Versnellen digitalisering en vergroten expertise en 
personele inzet 

Om de toename van Bbz-aanvragen te kunnen verwerken, zijn digitalisering én het vergroten van 
expertise en personele inzet voor gemeenten noodzakelijk. Als PPO Nederland zijn we hiermee aan 
de slag gegaan, samen met onder andere VNG, Divosa en andere gemeenten met subsidie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
Via updates communiceren wij over de voortgang hiervan.  
Alle producten die we hebben ontwikkeld vind je via deze pagina: Innovatie Bbz | PPO Nederland 
 
Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz-regeling weer van toepassing. De tijdelijke wijzigingen van het 
Bbz uit Q4 2021 en Q1 2022 gelden dan niet meer. Voor gemeenten en andere uitvoerders van het 
Bbz vraagt dit om aanpassingen in het aanvraagproces en (later) in de definitieve vaststelling.  
 

AANVRAAG BBZ VANAF 1 APRIL 
Omdat de Bbz-regeling vanaf 1 april wijzigt, moeten ondernemers die een beroep willen doen op het 
Bbz een nieuwe aanvraag indienen. Het aanvraagformulier en het aanvraagproces zullen ook op een 
aantal punten wijzigen. Gemeenten kunnen hier (deels) ook eigen afwegingen in maken. Hieronder 
staan de belangrijkste punten genoemd.  
 
Aanvraagformulier 
Er is een nieuw model aanvraagformulier beschikbaar voor de situatie vanaf 1 april 2022. De 
belangrijkste wijziging is dat voor alle aanvragers ook het vermogen moet worden uitgevraagd. De 
vragen hiervoor zijn opgenomen in het model.  
Het model bevat ook de uit te vragen bewijsstukken. Voor ondernemers die in Q1 2022 een beroep 
hebben gedaan op het Bbz, ligt het voor de hand om niet alle bewijsstukken opnieuw uit te vragen 
omdat deze voor een belangrijk deel al in het bezit zijn van de gemeente. Gemeenten kunnen zelf 
een afweging maken wanneer er welke bewijsstukken worden opgevraagd.  
Bekijk hier het formulier >> 
 
Informeren van ondernemers in verband met tijdig aanvragen 
In Q1 2022 was het mogelijk om Bbz met terugwerkende kracht aan te vragen. Onder het reguliere 
Bbz is dit niet meer het geval. Voor ondernemers verandert de situatie en zij zullen hier niet altijd van 
op de hoogte zijn. Het advies is daarom om ondernemers die in het eerste kwartaal Bbz hebben 
ontvangen te informeren dat als zij na maart nog een beroep willen doen op het Bbz, ze hier tijdig 
een aanvraag of melding voor in moeten dienen.  
 

https://www.pponederland.nl/innovatie-bbz/
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2022/03/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-versie-maart-2022.pdf
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Vermogensgrens 
In het reguliere Bbz moeten gemeenten de vermogenstoets weer uitvoeren. In de afgelopen periode 
was dit niet het geval. Sommige ondernemers die in Q1 2022 Bbz ontvingen zullen daarom vermogen 
hebben bijvoorbeeld in de vorm van (liquide) middelen die nodig zijn voor de continuïteit van het 
bedrijf. Bij het uitvoeren van de vermogenstoets kan daarom een vermogensgrens worden 
aangehouden voor vermogen in liquide middelen die (minimaal) nodig zijn voor de continuïteit van 
de onderneming. De bedragen uit de Participatiewet kunnen hierbij als vermogensgrens worden 
aangehouden.  
 

VOLGENDE UPDATE(S) 
Buiten de voorbereidingen op de aanvragen per 1 april 2022 zijn er nog een aantal andere 
onderwerpen die in de toekomst de aandacht zullen vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
energietoeslag en om de definitieve vaststelling over 2022. In toekomstige updates zullen wij hier 
nog aandacht aan besteden in de vorm van toelichting, handreikingen of andere informatie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPO Projectteam ‘Innovatie en professionalisering Bbz’ 

- Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland en voorzitter PPO) – aanjagen en expertise 
- Wim Scholte (Bureau Zelfstandigen Fryslân) – aanjagen en expertise 
- Peter Seignette (VNG) – digitalisering  
- Rudi Neijenhuis (gemeente Eindhoven) – toolkit/handreiking 
- Sharon Leuveld (ROZ) – communicatie   

 


