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Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet,
Op 19 december 2019 heeft u een tweetal vragen gesteld en een opvatting gevraagd aan de
Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) over de wijzigingen in het Besluitbijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz 2004) met het verzoek deze te beantwoorden. De SDOA heeft de uitvoering
van de Bbz 2004 gemandateerd aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen (ROZ) en hen verzocht
de vragen te beantwoorden.
1. Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar
bedriif
Formulering:
Op dit moment zijn er ongeveer landelijk 600 huishoudens*die er gebruik van maken.
Nieuwe regeling is — per 1-1-2020. personen die zijn geboren voor 1-1-1960 kunnen een
aanvraag indienen (uitkering tot pensioengerechtigde leeftijd) (bijv. geboren 31 december
1959 — pensioengerechtigde leeftijd is 67 jaar). Oude regeling is — personen vanaf 55 jaar
kunnen een aanvraag indienen (uitkering tot de pensioengerechtigde leeftijd).Door deze
aanpassing zal de BBZ ouderen regeling leeglopen. Wanneer men het niet levensvatbare bedrijf
beeindigt ( 55 jaar en ouder) kan men een aanvraag indienen voor een IOAZ-uitkering.
Vraag:
Om hoeveel personen/bedrijven gaat het bij Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland. Zijn deze
persoonlijk op de hoogte gebracht van de wijziging met de mededeling, dat er voor hen niets
wijzigt.
Antwoord ROZ:
Op dit moment maken een ondernemer uit Berkelland en een ondernemer uit Winterswijk
gebruik van de Bbz ouderenregeling (uit Oost Gelre geen). Zij zijn niet bericht over het feit dat
er voor hun niets wijzigt.
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2. Kwijtschelding (leen)bijstand in verband met een schuldregeling.
2.a vraag:
Definitie schuldregeling — betreft dit bij een WSNP regeling?
Antwoord ROZ
Een schuldregeling kan inderdaad ook een minnelijke schuldregeling betreffen. Afhankelijk van
de aflossingscapaciteit wordt het aflossingspercentage van de schulden bepaald. Bijv. aanbod
aan de schuldeisers — 10% van de hoofdsom. (gemeente heeft recht op een dubbel
percentage). Het ROZ ziet af van het gedeelte (80%) van de totale hoofdsom, waarmee zij de
regeling niet in de weg zullen staan.
2.b vraag:
Of kan het ook bij een minnelijke regeling?
Antwoord ROZ
Klopt, bij ondernemers wordt eerst beoordeeld hoeveel aflossingscapaciteit naar verwachting
aanwezig is. Gerekend met een looptijd van 5 jaar leidt dit tot het bedrag van het
saneringskrediet. Hiermee wordt vervolgens het aanbod aan de schuldeisers bepaald, waarbij
preferente schuldeisers een dubbel percentage krijgen dan concurrente schuldeisers. Schulden
die gedekt zijn door zekerheid (zoals hypotheek of pandrecht), blijven buiten het te treffen
akkoord.
3. Wat vindt Divosa?
De nu voorliggende beleidsvoornemens komen voort uit de innovatieagenda Bbz, waaraan
VNG, Divosa en gemeenten sinds 2016 samen met SZW hebben gewerkt. Deze innovatieagenda
had tot doel cm het Bbz te innoveren en aan te passen aan de actualiteit. De innovatieagenda
is echter gedurende het proces eenzijdig door SZW versmald tot slechts het vereenvoudigen
van de regeling en het in lijn brengen met de Participatiewet.
In onze ogen is dit een versobering van het Bbz en ligt de focus vooral op het verschuiven van
de financiele verantwoordelijkheid en de financiele risico's van het Rijk naar gemeenten.
Daarnaast is het maar de vraag of deze vereenvoudiging in de teksten en de financiering ook
een vereenvoudiging zal betekenen voor de uitvoering van de regeling (gemeenten) en voor de
toegankelijkheid van de regeling voor de ondernemers.
Reactie ROZ
Mee eens, voor de gemeenten wordt de uitvoering wet wat eenvoudiger (maar ook meer
financieel risico), de toegankelijkheid wordt voor de ouderenregeling een stuk minder (zie
boven). Voor de overige Bbz doelgroepen niet.
Wij hopen u voldoende te hebben geInformeerd,
Met vriendelijke groet,

W. Kooistra
Teamleider Werk en Activering

