Ontwerpbesluit van [[

]]

tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met
vernieuwing van de financieringssystematiek, het afsluiten van de instroom bij
centrumgemeenten voor ondernemers in de binnenvaart, het afsluiten van nieuwe
instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of zelfstandig
beroep en verdere uniformering met de Participatiewet
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
[[Datum openlaten]], nr. [[nr. invullen]], ;
Gelet op de artikelen 69, derde lid, en 78f van de Participatiewet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van [niet invullen],
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Artikel I
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan het slot van onderdeel c wordt ingevoegd ‘, mits de aanvraag voor 1 januari
2020 is ingediend’;
b. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt
vervalt onderdeel e.
2. In het derde lid, onderdeel b, wordt ‘begeleiding door een door het college
aangewezen derde’ vervangen door ‘door het college aangewezen begeleiding’.
B
Artikel 20, tweede lid, alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervallen.
C
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid
tot het eerste tot en met derde lid.
2. Aan het eerste lid, eerste zin, (nieuw) wordt toegevoegd ‘, tenzij in een boekjaar aan
de zelfstandige ook algemene bijstand, bedoeld in artikel 10, is verleend’.
3. In het tweede lid (nieuw) wordt ‘zijn het eerste en tweede lid’ vervangen door ‘is het
eerste lid’ en wordt ‘De aldus berekende bedragen worden’ vervangen door ‘Het aldus
berekende bedrag wordt’.
4. In het derde lid (nieuw) wordt ‘Het bedrag van de op grond van het eerste lid in een
bedrag om niet omgezette bijstand, of het bedrag van de op grond van het tweede lid
kwijtgescholden of terugbetaalde rente dan wel het op grond van het derde lid
berekende bedrag om niet,’ vervangen door ‘Het bedrag van de op grond van het

eerste lid kwijtgescholden of terugbetaalde rente, of het op grond van het tweede lid
berekende bedrag om niet,’.
D
Artikel 23, derde lid, komt te luiden:
3. Het college kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, periodiek
onderzoeken of het bedrijf of zelfstandig beroep nog levensvatbaar is.
E
In hoofdstuk III vervalt paragraaf 5.
F
In artikel 33 wordt ‘omgerekende netto winst’ vervangen door ‘omgerekende winst’.
G
Artikel 35, vierde en vijfde lid, vervalt.
H
Artikel 36 vervalt.
I
In artikel 39, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3˚, wordt ‘artikel 21, tweede lid,’
vervangen door ‘artikel 21, eerste lid,’.
J
Artikel 40 vervalt.
K
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift en het eerste lid vervalt ‘of verlaging’.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. In de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid blijft het resterende deel van de
lening vanaf het moment van de opeisbaarheid van de lening rentedragend.
L
Aan artikel 43 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De lening, die de zelfstandige bij de beëindiging op grond van het eerste lid gehouden
is terug te betalen, is een lening als bedoeld in artikel 58, tweede lid, onderdeel b, van
de wet.
M
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Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘en de hoofdstukken V en VI’ vervangen door ‘en hoofdstuk V’.
2. Het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervallen.
N
De artikelen 45, 46 en 47 vervallen.
O
Hoofdstuk VII komt te luiden:
Hoofdstuk VII. Financiering
§ 1. Algemeen
Artikel 48. Uitkering verlening algemene bijstand
Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan het college een uitkering
als onderdeel van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet, voor de
kosten van algemene bijstand aan zelfstandigen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
Artikel 49. Bekostiging verlening bijstand bedrijfskapitaal
Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan het college een bedrag
van 100% van de kosten van de bijstand ter voorziening in de behoefte aan
bedrijfskapitaal, met dien verstande dat Onze Minister in de daaropvolgende vijf jaar in
totaal 75% van dit bedrag terugvordert van het college, in jaarlijkse stappen van
achtereenvolgens 20%, 20%, 15%, 10% en 10%.
Artikel 50. Vaststelling kosten voor bijstand bedrijfskapitaal
1. Onze Minister stelt de kosten van bijstand ter voorziening in de behoefte aan
bedrijfskapitaal vast binnen een jaar na ontvangst door Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de verantwoordingsinformatie,
bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet.
2. De kosten van de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal worden
bij de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, buiten aanmerking gelaten indien deze
kosten blijkens het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de
Gemeentewet, dat deel uit maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste
lid, van de Financiële-verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt.
3. Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, niet binnen achttien
maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft is ontvangen door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de kosten van
bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal ambtshalve door Onze
Minister vastgesteld.
§ 2. Vergoeding centrumgemeenten bijstandsverlening ondernemers in de
binnenvaart
Artikel 51. Reikwijdte paragraaf
Deze paragraaf is in afwijking van de artikelen 48 tot en met 50 van toepassing op de
vergoeding van de kosten van bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart
waarvan de bijstand, op grond van artikel 36 zoals dat luidde op 31 december 2019,

3

wordt verstrekt door het college van de gemeenten Groningen, Zwolle, Nijmegen,
Nieuwegein, Amsterdam, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasgouw.
Artikel 52. Vergoeding
1. Onze Minister vergoedt ten laste van ‘s Rijks kas aan het college:
a. 100% van de kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de
behoefte aan bedrijfskapitaal;
b. de kosten van aan derden opgedragen onderzoek inzake verlening van algemene
bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, voor
zover deze kosten een bij ministeriële regeling te bepalen maximumbedrag per
onderzoek niet overschrijden;
c. een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag per besluit op een aanvraag van
ondernemers in de binnenvaart om verlening van algemene bijstand en bijstand
ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.
2. Onder onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt verstaan, een
bedrijfseconomisch of bedrijfstechnisch onderzoek, waaronder begrepen taxatie van
vermogensbestanddelen, afgerond met een schriftelijke rapportage, voor zover dit
onderzoek noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit.
3. Met ingang van 1 januari 2021 vervallen het eerste lid, onderdeel c, en dit lid, onder
vervanging van de puntkomma aan het slot van het eerste lid, onderdeel b, door een
punt.
Artikel 53. Vaststelling vergoeding
1. Onze Minister stelt de vergoeding, bedoeld in artikel 52, vast binnen een jaar na
ontvangst door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de
verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiëleverhoudingswet.
2. De kosten van algemene bijstand, de kosten van de bijstand ter voorziening in de
behoefte aan bedrijfskapitaal, de uitvoeringskosten en de kosten voor onderzoek
worden bij de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, buiten aanmerking gelaten indien
deze kosten blijkens het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid,
van de Gemeentewet, dat deel uit maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a,
eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt.
3. Indien de verantwoordingsinformatie, bedoeld in het eerste lid, niet binnen achttien
maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft is ontvangen door Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt de vergoeding
ambtshalve door Onze Minister vastgesteld.
P
Artikel 60a komt te luiden;
Artikel 60a. Overgangsbepalingen
1. De artikelen 20, tweede lid, 21, eerste tot en met vierde lid, zoals die luidden op 31
december 2019, blijven van toepassing op de zelfstandige, bedoeld in artikel 2,
eerste lid, onderdeel a, die zijn aanvraag om algemene bijstand en bijstand ter
voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, uiterlijk 31 december 2019 heeft
ingediend.
2. Hoofdstuk VII zoals dat luidde op 31 december 2019, blijft van toepassing op de
vaststelling van de vergoeding, bedoeld in de artikelen 54 en 58, voor kosten die
betrekking hebben op de kalenderjaren gelegen voor het jaar 2020.
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Artikel II
Het Besluit Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, onderdeel e en i, vervalt ‘onderdeel b,’.
B
In de artikelen 1, onderdeel f, en 6, eerste lid, wordt ‘startende ondernemers’ vervangen
door ‘zelfstandigen’.
C
In de bijlage onder het kopje Berekeningswijze uitkering ten behoeve van dak- en
thuislozen en instellingsbewoners komt de tweede alinea als volgt te luiden:
Het budget voor dak- en thuislozen en instellingsbewoners wordt bepaald aan de hand
van de verhouding tussen de netto uitgaven van een gemeente aan deze doelgroep en
de totale netto uitgaven van alle gemeenten aan uitkeringen op grond van de
Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004. Dit budgetaandeel wordt
vermenigvuldigd met het totaal beschikbare macrobudget en het percentage dat een
gemeente objectief wordt verdeeld. Deze gegevens worden ontleend aan het Stelsel van
Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze
bestanden bevatten gegevens over de netto uitkeringen op grond van de Participatiewet,
de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand
wordt buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de totale netto uitgaven aan
uitkeringen.

Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

T. van Ark
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