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Inkomstenbron van minima

* Huishoudens met inkomen tot 120% bijstand. Bron: minimascan Stimulansz (2015)



• Gemiddelde schuld zzp'er die zich aanmeldt voor 

schuldhulp: €135.000 (overall gemiddelde: € 43.000). 

Bron: NVVK.

• Zuidweg: Onze schatting is dat zo'n 25 procent van de 

zzp'ers in de schulden zit.

• In 2009 had 12% van alle huishoudens met zelfstandige 

ondernemers een laag inkomen, terwijl dit percentage 

voor heel Nederland op 7% lag. Dit komt neer op 

bijna 100.000 zelfstandigen. Bovendien heeft 6 à 7% van 

alle zelfstandigen structureel te maken met een laag 

inkomen.

Inkomen en schulden

https://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10304842/gemiddelde-zzp-er-heeft-135-000-euro-schuld


• 33% van de zzp’ers heeft een omzet < € 25.000.

• 47% van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een 

alternatief gezinsinkomen. 

• 60% houdt na aftrek een bedrag onder een 

minimuminkomen over.

• Verzekerd tegen ziekte (20%) of langdurige 

arbeidsongeschiktheid (38%). 

• Ruim de helft reserveert voor pensioenvoorziening.

Bronnen: SER en EIM en Trouw

Inkomen en schulden

https://martijnschut.wordpress.com/2011/11/28/zelfbewust-een-zelfstandige-positie/
https://www.trouw.nl/home/-nieuw-vangnet-zzp-er-nodig-~ae3acb50/


34% tuinders 

en boeren rond

minimum

Kleine zelfstandigen



• Een kwart beschouwt zich als 

‘werkende arme’. 

• 32% kan niet rondkomen van 

alleen inkomsten uit agrarisch 

bedrijf.

• Ruim 1/5 heeft meer schulden 

dan ze zelf gezond vinden. 

• Ruim 1/5 heeft geen of weinig 

vertrouwen in een goede 

toekomst. 

Boeren en tuinders

Bron: onderzoek NCRV Rondom 10 i.s.m. LTO Noord, ZLTO en LLTB. Bekijk de uitzending in 5 minuten en lees meer op de website van 

Rondom10. Voor oudere cijfers lees dit bericht.

http://rondom10.ncrv.nl/pagina/resultaten-onderzoek-toekomst-boeren-tuinders
http://www.youtube.com/watch?v=NRrBxfJ7bkI
http://rondom10.ncrv.nl/pagina/veel-agrari%C3%ABrs-in-financi%C3%ABle-en-psychische-nood
https://martijnschut.wordpress.com/2008/12/02/boeren-en-tuinders-onderberlicht-in-het-armoedebeleid/


1. De traditionele agrariër
Dit type ondernemer heeft te maken met een inkomensvoorziening die continu onder druk staat. Opbrengstprijzen in de agrarische sector staan onder druk, 

bedrijfskosten nemen toe en externe factoren kunnen grote invloed hebben, zoals het weer of besmettelijke ziekten. Voor de traditionele agrarische ondernemer liggen 

de beste kansen voor meer inkomen in het verdienen aan activiteiten buiten de kernactiviteit van het bedrijf. Hierbij kan worden gedacht aan een glastuinbouwbedrijf dat 

elektriciteit opwekt en verkoopt, het opzetten van educatiecentra op boerderijen of een inkomen buitenshuis verdienen.

2. De kleine zzp’er
De kleine zzp’er opereert vooral op relatief kleine afzetmarkten. Duidelijk is dat de zzp’ers getroffen werden door de crisis. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het aantal 

ondernemers om financiële steun via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) heeft gevraagd. Hierbij moet worden vermeld dat ruim de helft van de aanvragen 

voor Bbz wordt afgewezen. Uit onderzoek blijkt verder dat kleine zzp’ers relatief weinig gebruikmaken van bijstandsvoorzieningen van gemeenten (waaronder Bbz). 

Kleine zzp’ers blijken vaak niet voldoende op de hoogte te zijn van de inkomens- en fiscale regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Zij zullen in elk geval gebaat 

zijn bij een betere informatievoorziening hierover.

3. De allochtone ondernemer met winkel of eetzaak
De allochtone ondernemer met een winkel of eetzaak heeft te maken met specifieke belemmeringen waardoor een laag inkomen wordt verdiend. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan een kennisachterstand op het gebied van financiële regelingen, een minder gunstige afzetmarkt en vestigingsplaats en een matige voorbereiding op 

de start van het bedrijf. Daarnaast lijken startende allochtonen vanuit een uitkering onder andere moeite te hebben met het begeleidingstraject en de administratieve 

rompslomp die bij de start van een eigen bedrijf komt kijken. Maatregelen om de inkomenspositie van allochtone ondernemers te verbeteren kunnen ook specifiek op 

deze doelgroep worden toegerust. Hierbij worden activiteiten voorgesteld als coaching van allochtone ondernemers, het toegankelijk maken van reguliere 

ondernemersnetwerken en het verbeteren van financieringsmogelijkheden.

4. De starter
Het type starter kenmerkt zich door de stap naar het ondernemerschap en daadwerkelijk de markt opgaan. De startperiode brengt grote onzekerheid waarin moet 

worden geïnvesteerd om een plaats op de afzetmarkt te veroveren, en waarin de nieuwe ondernemer een nieuw vak betreedt en moet uitvinden welke kwaliteiten nodig 

zijn om daarin te slagen. Starters hebben over het algemeen een gemiddeld lager inkomen dan de doorsnee ondernemer. Veel starters van een onderneming blijken nog 

niet goed op de hoogte te zijn van alle financiële regelingen waar zij als ondernemer – en soms specifiek als starter – gebruik van kunnen maken. Het verdient daarom 

aanbeveling de informatiebehoefte die op dit terrein bestaat goed in kaart te brengen, en te bekijken op welke wijze de informatie beter kan worden aangeboden.

5. De tijdelijk ‘gevelde’ kleine ondernemer
Elke ondernemer kan te maken krijgen met een kortdurende of langdurende periode waarin geen inkomsten kunnen worden verdiend als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, 

arbeidsongeschiktheid of zwangerschap. Er blijken voldoende mogelijkheden te zijn om het hierdoor geleden inkomensverlies (gedeeltelijk) op te vangen. Hier blijkt

echter relatief weinig gebruik van te worden gemaakt. Wellicht speelt hier ook de beperkte informatievoorziening een rol en kan een betere voorlichting hierover aan de 

kleine zelfstandigen worden verbeterd. Daarnaast blijken ook in verhouding tot het aantal ondernemers met een laag inkomen het gebruik van het Bbz gering.

Bron: Panteia/EIM.

Welke ondernemers hebben het zwaar

http://www.ondernemerschap.nl/sys/cftags/assetnow/design/widgets/site/ctm_getFile.cfm?file=A201206.pdf&perId=643


• Belastingschulden

• Persoonlijke leningen 

• Restschulden woning

Voornaamste schulden



Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

• Niet bedoeld voor zelfstandig ondernemers.. 

• De regering is van mening dat gemeentelijke schuldhulpverlening niet bedoeld is 

voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming (zie MvT). “Indien het 

voortbestaan van een onderneming in gevaar is vanwege te hoog oplopende schulden zal de 

zelfstandige veelal bij een bank aankloppen om extra krediet. Indien het niet mogelijk is het 

benodigde extra krediet bij een bank te verkrijgen, kan een zelfstandige beroep doen op het Bbz.”

• Maar de wet verbiedt gemeenten niet om schuldhulpverlening aan te bieden aan zelfstandigen.

• Schuldhulp aan ondernemers is ondergeschoven kindje:

– Middelen en formatie

– Deskundigheid (vaak extern ingekocht)

– Samenwerking regionaal i.v.m. schaalgrootte. 

– Samenwerking schuldhulpverlening en bbz/ondernemerszaken. 

• Ongeveer 1/3 gemeenten biedt schuldhulpverlening die specifiek gericht is op zelfstandigen.

• Bij ongeveer driekwart van gemeenten is er tussen de afdelingen SZ en EZ nauwelijks of geen 

samenwerking, behalve dat naar elkaar wordt doorverwezen. 

• Gemeenten helpen ihkv schuldhulpverlening vrijwel uitsluitend eenmanszaken en VOF’s zonder 

personeel.

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/4/0/kst140291.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2016-11-11
http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/q6zhlob3/ondersteuning-van-zzp-ers-door-gemeenten.pdf


Coulante toetsing

• De crisis heeft geleid tot een meer coulante 

toetsing (inkomen/vermogen/urencriterium etc.) 

en versnelling van de uitvoering van het Bbz met 

als doel om zelfstandigen ‘in de lucht’ te houden, 

hen sneller ondersteuning te kunnen bieden en 

de stijgende hulpvraag te kunnen opvangen 

(bron: RWI)

http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/q6zhlob3/ondersteuning-van-zzp-ers-door-gemeenten.pdf


4 opties

1. Schuldbemiddeling (3 jr.)

2. Saneringskrediet (3 jr.)

3. Wsnp (3 jr.)

4. Bbz-krediet (5 jr.)



Afloscapaciteit berekenen

• Er wordt vaak gedaan alsof het regelen van schulden van 

zelfstandigen ontzettend ingewikkeld is. Vooral het 

berekenen van het VTLB is lastig, omdat er geen 

regelmatig inkomen is. Maar van het te verwachten inkomen is 

best een raming te maken. Het is niet heel gemakkelijk, maar 

best door schuldhulpverleners te leren.



• Overbrugging tot besluit over Bbz-uitkering

Overbruggingskrediet



Er bestaat geen objectief criterium voor het vaststellen van de 

levensvatbaarheid van een onderneming die in financiële moeilijkheden is 

gekomen. Gemeenten en diensten hanteren daarom verschillende criteria 

om de levensvatbaarheid te toetsen. Een aantal gemeenten rekt de definitie 

verder op dan andere diensten door een minder strenge (en daardoor vaak 

ook snellere) toetsing toe te passen, op basis van een beperktere set van 

criteria. Eén van de geïnterviewde gemeenten heeft bijvoorbeeld een 

quickscan ontwikkeld, die qua diepgang en tijdsinzet beperkter is dan het 

uitgebreide (reguliere) levensvatbaarheidsonderzoek. Door de inzet van 

deze quickscan tracht de betreffende gemeente de doelgroep van het Bbz 

te vergroten.

Bron: Ondersteuning van zzp’ers door gemeenten (RWI 2010)

Oprekken definitie levensvatbaarheid

http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/q6zhlob3/ondersteuning-van-zzp-ers-door-gemeenten.pdf


Veel (voormalig) zelfstandigen liepen tegen het probleem aan dat een BBZ-

uitkering pas een jaar later (soms nog later) werd vastgesteld nadat deze 

daadwerkelijk was ontvangen. In dat jaar van vaststelling was er sprake van 

een hoog inkomen, namelijk het echte inkomen en het achteraf vastgestelde 

inkomen. Deze systematiek leidde tot belastingaanslagen, terugvordering 

toeslagen en een hoge eigen bijdrage vanwege het hoge inkomen. Al die 

gevolgen van dat hogere inkomen moesten dan afzonderlijk opgelost worden; 

middeling van inkomen, verlegging peiljaar etc. Voor een deel was er ook geen 

goede oplossing voor de problemen die worden veroorzaakt door het papieren 

inkomen, met name bij de toeslagen.

Vanaf 1 januari 2017 is er voor deze problematiek een oplossing. Concreet, de 

Uitvoeringsregeling loonbelasting is aangepast. Daarin wordt nu bepaald dat de 

omzetting van de uitkering geen fiscale consequenties meer heeft. De 

zelfstandige wordt dus niet meer geconfronteerd met dit papieren inkomen.

Verslag Tweede kamer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Vaststellen belastbaar inkomen

https://losr-sociaalwerk-nederland.email-provider.nl/link/6himxoafrj/4igsuwwz3u/ujgn9s9iyu/4prioktpba/qrf42bzbhp


• Gemeenten geven aan dat zelfstandigen in veel gevallen 

(te) laat aankloppen voor hulp. In sommige gevallen zijn 

de schulden zo hoog opgelopen, dat het bedrijf niet meer 

te redden valt.

Bron: Ondersteuning van zzp’ers door gemeenten (RWI 2010)

Aankloppen voor hulp

http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/q6zhlob3/ondersteuning-van-zzp-ers-door-gemeenten.pdf


Schuldpreventie

Belangrijke oorzaak schulden: beperkte ondernemingsvaardigheden:

• Moeite met maken bedrijfsplan en begroting

• Scheiden en in balans brengen van inkomsten en uitgaven voor de 

onderneming en privé-zaken

• Gebrek aan inzicht in de juiste kanalen en instanties voor 

ondersteuning.

• Taalproblemen

• Sociale problemen

• Onderbenutting van gemeentelijke en landelijke 

inkomensondersteunende regelingen

Het versterken van ondernemersvaardigheden door middel van 

begeleiding, coaching, advies, workshops en/of cursussen. Centrale 

thema’s hierbij zijn:

• het leren kennen van de markt en acquireren,

• het op orde krijgen van de administratie

• het inzicht krijgen in de kosten en baten van het bedrijf en 

privéonttrekkingen. 

Bij een paar gemeenten is de zelfstandige verplicht om deze 

begeleiding te volgen als gebruik wordt gemaakt van het Bbz.



• Advertenties in kranten en lokale televisie

• Voorlichting tijdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld (KvK) en 

Werkpleinen.

• Mailings aan intermediairs, zoals banken en accountants.

• Actief de wijk in om zzp’ers en kleine zelfstandigen te benaderen.

• Zelfstandigen expliciet benoemen in folders schuldhulpverlening 

en minimaregelingen. 

• Schuldhulp en minimaregelingen onder de aandacht bij fysieke of 

digitale ondernemersloket van de gemeente, of in de startersset

of ‘Kamer krant’ die alle (startende) ondernemers ontvangen van 

de Kamer van Koophandel. 

• Vereenvoudiging aanvraag minimaregelingen voor zelfstandigen.

• Stuur kleine ondernemers een brief (KvK-bestanden)

Bereik doelgroep



Handreiking ‘Bestrijding van armoede onder zelfstandigen‘

http://martijnschut.files.wordpress.com/2010/05/handreiking-armoedebeleid-zelfstandigen.pdf


• Sinds 2011 is kwijtschelding gemeentelijke 

(privé)belastingen mogelijk voor ondernemers

Kwijtschelding belastingen

https://martijnschut.wordpress.com/2011/04/02/vanaf-heden-kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen-mogelijk-voor-ondernemers/


Starters in Schiedam behouden drie jaar recht op inkomensondersteuning 

Zelfstandigen die een aanvraag voor het Bbz hebben gedaan, hoeven de 

eerste drie jaar niet opnieuw hun inkomens- en vermogensgegevens aan 

te leveren om te kunnen bepalen of zij recht hebben op minimaregelingen. 

De middelentoets die plaatsvindt bij de Bbz-aanvraag blijft met andere 

woorden voor de minimaregelingen drie jaar geldig, ongeacht een daling 

of stijging van het inkomen in de periode erna. 

Middelentoets bijzondere bijstand



Vragen?


