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Telefoon 14 010

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ),
onderdeel van gemeente Rotterdam,
helpt ondernemers die in de aangesloten
gemeenten in de regio wonen. Zij bieden
financiële hulp, advies en begeleiding aan
startende en gevestigde ondernemers en
binnenvaartschippers.
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Helpt RBZ alle ondernemers?
Nee, RBZ helpt:
–– mensen die een eigen bedrijf willen beginnen;
–– zelfstandig ondernemers met financiële
problemen;
–– zelfstandig ondernemers die hun bedrijf
moeten beëindigen.
Voor al deze mensen geldt dat zij in één van de
aangesloten gemeenten moeten wonen (zie voor
meer informatie hierover de vraag hieronder).
Welke gemeenten zijn aangesloten bij RBZ?
U kunt bij RBZ terecht als u inwoner bent van de
volgende gemeenten: Rotterdam, Capelle aan
den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Maassluis,
Vlaardingen, Midden-Delfland, Westvoorne,
Gouda,Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel,
Zuidplas en Hellevoetsluis. Ook inwoners van de
gemeenten die onder de Regionale Sociale Dienst
(RSD) Hoeksche Waard en onder de Sociale
Dienst Drechtsteden vallen, kunnen terecht
bij RBZ. Dat zijn de gemeenten Binnenmaas,
Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk,
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Hulp voor
ondernemers
Regionaal Bureau Zelfstandigen
Moet mijn eigen bedrijf in de regio gevestigd
zijn?
Nee, uw bedrijf kan ergens anders in Nederland
gevestigd zijn. U moet wel in één van de bij RBZ
aangesloten gemeenten wonen (zie hiervoor de
tweede vraag). Voor binnenvaartschippers geldt
echter dat zij met hun schip in Zuid Holland moeten
liggen en elders in Nederland kunnen wonen.
Ik heb al een poosje een eigen bedrijf maar kan
er niet van leven. Krijg ik hulp?
Misschien, er zijn voorwaarden:
–– u bent minimaal anderhalf jaar zelfstandig
ondernemer;
–– uw inkomensproblemen zijn tijdelijk en uw
bedrijf is levensvatbaar;
–– u kunt niet op andere manieren aan geld
komen (partner, bank, familie).
Welke financiële hulp is er dan?
Als u voldoet aan de voorwaarden (zie de vorige
vraag), kan RBZ u helpen met:
–– een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering
(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor
uw levensonderhoud;
–– de aanvraag van een rentedragende lening
voor bedrijfskapitaal.
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Moet ik de Bbz-uitkering terugbetalen?
U krijgt de uitkering eerst als renteloze lening. Of
en hoeveel u moet terugbetalen hangt af van uw
situatie. De Bbz-uitkering is een maandelijkse,
aanvullende uitkering voor uw dagelijkse
levensonderhoud. De uitkering vult tijdelijk aan op
het bedrijfs- en gezinsinkomen tot bijstandsniveau.

Rotterdam werkt!

Hoe hoog het bijstandsniveau voor u is, vindt u op
Rijksoverheid.nl.
Hoe lang krijg ik de aanvullende uitkering?
Een gevestigd ondernemer krijgt de Bbz-uitkering
twaalf maanden.
Wanneer krijg ik een lening voor bedrijfs
kapitaal?
De voorwaarden zijn:
–– de bank verstrekt u geen bedrijfskapitaal;
–– uw bedrijf is levensvatbaar.
De lening is rentedragend en volgt het renteniveau
van de banken.
Ik heb een eigen bedrijf en problemen met mijn
gezondheid. Krijg ik hulp?
Misschien, het moet duidelijk zijn dat uw
gezondheidsproblemen tijdelijk zijn. Misschien krijgt
u een Bbz-uitkering als renteloze lening. De uitkering
vult tijdelijk aan op het bedrijfs- en gezinsinkomen tot
bijstandsniveau. Hoe hoog het bijstandsniveau voor
u is, vindt u op Rijksoverheid.nl.
Ik ben een oudere zelfstandige en verdien
weinig met mijn bedrijf. Krijg ik hulp?
Misschien, u moet wel een minimuminkomen met
uw bedrijf verdienen. Van uw 55ste tot uw 65ste
jaar kan RBZ uw inkomsten aanvullen tot het
sociaal minimum met een maandelijkse aanvullende
Bbz-uitkering. Hoe hoog het sociaal minimum voor
u is, vindt u op Rijksoverheid.nl. U kunt ook een
beperkt bedrijfskapitaal lenen.

Ik heb geen eigen bedrijf meer. Krijg ik hulp?
Als u 55 jaar of ouder bent, krijgt u misschien
maandelijks geld uit de Ioaz (Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen). Belangrijk is dat u de uitkering voor
de stopzetting van uw bedrijf heeft aangevraagd.
Hoe hoog de Ioaz voor u is, vindt u op
Rijksoverheid.nl.
Voor meer informatie
U kunt telefonisch contact opnemen met RBZ in
het Ondernemershuis Zuid. Het Ondernemershuis
Zuid is een ontmoetingspunt voor startende
en gevestigde ondernemers. RBZ organiseert
wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten in het
Ondernemershuis Zuid.
U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer
14 010.
Regionaal Bureau Zelfstandigen
Librijesteeg 4
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
telefoon 14 010
e-mail: rbzsozawe@rotterdam.nl
Website: Rotterdam.nl/rbz.
Ondernemershuis Zuid
Balie Regionaal Bureau Zelfstandigen
Weverhoekstraat 380 – 388
3083 CZ Rotterdam
Vrije inloop op werkdagen van 13.00 tot 16.30 uur.
Website: Ondernemershuiszuid.nl.

Ik wil stoppen met mijn bedrijf. Krijg ik hulp?
Misschien, er zijn voorwaarden:
–– U heeft geen financiële hulp gekregen omdat
uw bedrijf niet levensvatbaar is en nu bent u
gedwongen uw bedrijf te stoppen;
–– U moet een minimum aantal uren in uw
bedrijf blijven werken.
In dit geval helpt RBZ u om uw bedrijf af te bouwen.
U krijgt de Bbz-uitkering twaalf maanden. Uw
inkomen uit uw bedrijf wordt hiermee aangevuld
tot het sociaal minimum. Hoe hoog het sociaal
minimum voor u is, vindt u op Rijksoverheid.nl.
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