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1 Inleiding

De zes gemeenten in Flevoland werken sinds 2003 samen bij de uitvoering van het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en aanverwante regelingen.
Zij  bieden een vangnet aan ondernemingen met tijdelijke financiële problemen, maar een goed 
toekomstperspectief. 

De uitvoering van het Bbz 2004, de IOAZ en sinds dit jaar, de Tozo is door de Flevolandse gemeenten 
belegd bij de gemeente Lelystad en van daaruit bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). De 
frontoffice van het ZLF is gevestigd op het Ondernemersplein in Almere en Lelystad. Er wordt 
bijgedragen aan de organisatie van de Ondernemersacademie in Dronten. 

Het ZLF is een team binnen het sociaaldomein van de gemeente Lelystad en legt ook verantwoording 
af aan deze gemeente. Gemeente Lelystad legt verantwoording af aan de deelnemende gemeenten.

Om de dienstverlening te laten aansluiten bij de belevingswereld van ondernemers is gekozen voor 
een frontoffice met een eigen naam en logo. 
De dienstverlening is gericht op gevestigde zelfstandigen, zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen en 
starters. De dienstverlening via het ZLF bestaat uit:
1. coaching;
2. verstrekken van bedrijfskredieten eventueel met coaching en schuldhulpverlening;
3. verstrekking van uitkeringen/leningen levensonderhoud eventueel met coaching en 

schuldhulpverlening;
4. ondersteuning bij beëindiging, eventueel met schuldhulpverlening en aanvraag IOAZ;
5. administratieve ondersteuning. 

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen derven veel 
zelfstandigen noodgedwongen inkomsten. Om deze groep te ondersteunen, kwam het kabinet met 
ingang van 1 maart 2020 met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers 
(Tozo). Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze 
voorziening. Deze regeling loopt door tot en met 30 juni 2021.
De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Bbz 2004 en hangt onder artikel 78f van de 
Participatiewet. Omdat de uitvoering van het Bbz 2004 door de Flevolandse gemeenten belegd is bij 
de gemeente Lelystad en van daaruit bij het ZLF, wordt de Tozo uitgevoerd door het ZLF.
Het Rijk vergoedt de uitvoeringskosten die de extra werkzaamheden met zich meebrengen. Voor elke 
aanvraag die wordt ingediend wordt een bedrag door het Rijk betaald, ongeacht het besluit dat wordt 
genomen (de vergoeding bedraagt € 450,-- voor aanvraag levensonderhoud en € 800,-- voor 
bedrijfskrediet). 

De economische gevolgen van het Corona-virus hebben voor veel ondernemers een enorme 
negatieve impact op hun bedrijf en mogelijk verdere voortbestaan zonder adequate hulp (zie bijlage 
1). Daarom is het van belang ondernemers zo snel als mogelijk bij te staan om een goede herstart te 
kunnen maken. De versnelde hulpprocedure is specifiek bedoeld voor deze ondernemers. Hiervoor 
wordt in Flevoland een pilot Collectief Schuldregelen gestart (zie bijlage 2). Verwacht wordt dat dit 
begin 2021 van start gaat

Wanneer na het aflopen van de Tozo 3 en 4 periode (1 juli 2021) het Bbz weer als het enige vangnet 
voor ondernemers gaat gelden, wordt een substantieel grotere hoeveelheid Bbz aanvragen dan in de 
voorgaande jaren verwacht. Om dit in goede banen te kunnen leiden is een 
voorstel gemaakt waarin de aanpak is beschreven. Dit voorstel wordt besproken in de landelijke 
werkgroep ‘Toekomst Tozo1. De uitwerking in projectorganisatie (inrichting, verantwoordelijkheden en 
personele invulling) , looptijd, fasering en begroting volgt nog afhankelijk van deze bespreking. Het 
ZLF zal aansluiten bij de landelijke aanpak innovatie uitvoering Bbz. 

Het beleid ten aanzien van de aanpak van financiële problemen bij zelfstandigen is vastgelegd in de 
nota “MKB Doorstart en het Bbz een vangnet voor ondernemers in Flevoland”. In 2020 zijn er geen 
wijzigingen ten aanzien van het beleidsplan. Het huidige beleidsplan is tot 2020 geldig. In 2021 zal 
een nieuw beleidsplan worden opgesteld. 

1 De Werkgroep toekomst Tozo is opgericht om de vormgeving van de Tozo te bespreken. In 
deze werkgroep worden alle aspecten van de Tozo besproken.



Tot slot bevat het bedrijfsplan een prognose van de uitvoeringskosten per gemeente en de kosten 
voor deelname aan de stichting MKB doorgaan in samenhang met het MKBDoorstartfonds. 
De uitvoeringskosten zijn voor de deelnemende gemeenten gelijk gebleven of lager geworden. 



2 Opdracht ZLF
De samenwerking rondom het Bbz 2004 is sinds 2003 een samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. De 
samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De beleidsaanpak voor 
2016 – 2020 is opgesteld in de nota “MKB Doorstart en Bbz een vangnet voor ondernemers in 
Flevoland. De rol van de gemeente bij de aanpak van financiële problemen bij ondernemers”. 
De uitvoering ligt bij de gemeente Lelystad en van daaruit bij het ZLF. Vóór 1 januari 2021 wordt deze 
nota geactualiseerd voor de jaren 2021-2024.

Wettelijke taken ZLF
- uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
- uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- inkoop schuldhulpverlening (ex)-zelfstandigen bij één of meerdere uitvoeringsorganisaties;
- het verrichten van rechtmatigheidsonderzoeken.

Niet wettelijke taken
- begeleiding van (gewezen) zelfstandigen naar de uitvoeringsorganisatie voor 

schuldhulpverlening;
- advisering (lokale) overheid over uitvoering en regelgeving op het gebied van het MKB (o.a. 

via deelname aan het Platform Ondernemersadviseurs);
- bemiddeling en verwijzing naar de stichting MKB doorgaan en de regisseursrol voor de 

aanvragen voor het MKB Doorstartfonds van de provincie Flevoland en de Kredietbank 
Nederland;

- beoordeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Zeewolde en 
Lelystad;

- Marginale zelfstandigen (Parttime Ondernemen);
- Pre-start;
- Administratieve ondersteuning via de Flevolandse Zaak.

Extra taken ivm Coronacrisis
- Uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo);
- Het verrichten van rechtmatigheidsonderzoek t.a.v. toegekende ondersteuning in het kader 

van de Tozo;
- Ondersteuning bieden aan zelfstandigen bij de heroriëntatie op aanvullende en/of andere 

activiteiten.

Verslaglegging
Het ZLF doet ieder jaar op de navolgende wijze verslag van de voor de deelnemende gemeenten 
geleverde producten: 
- Bedrijfsverslag: het jaarlijkse verslag over de uitvoering inclusief de overzichten van de voor 

de verschillende gemeenten geleverde producten en de bijbehorende kosten. Deze gegevens, 
in combinatie met de kostprijs per product, maken het voor iedere gemeente inzichtelijk hoe 
de totale bijdrage in het betreffende jaar tot stand is gekomen.

- Bedrijfsplan: het jaarlijkse plan met de verwachtingen voor de nabije toekomst.
- Productenboek: de beschrijving van de door het ZLF op grond van de bestuursovereenkomst 

te leveren producten (i.c. de door het ZLF te verrichten werkzaamheden). In het 
Productenboek wordt ook de ‘kostprijs per product’ vermeld.

- Uitvoeringsrichtlijnen  : de uitvoeringsrichtlijnen die door het ZLF worden nageleefd bij de 
uitvoering van de op grond van de bestuursovereenkomst verrichte werkzaamheden.

- Beeld van de uitvoering: het jaarlijks in februari per gemeente te leveren “Beeld van de 
uitvoering” dat wordt afgegeven ten behoeve van de verantwoording aan het ministerie van 
SZW (uiterlijk 28 februari).

- IC-verslag  : de halfjaarlijkse rapportage door de Interne Controle. Het IC-verslag is de weergave 
van de door de verbijzonderde interne controle functionaris van de gemeente Lelystad 
uitgevoerde onderzoeken naar de wijze waarop door het ZLF de onderhavige regelingen heeft 
uitgevoerd.

- Accountantscontrole  : de jaarlijks per gemeente ten behoeve van de eigen jaarrekening 
afgegeven accountantsverklaring. 



Voorstel:

Uitvoering van wettelijke, niet-wettelijke en extra taken en wijze van verslaglegging ook in 2021 
voortzetten.

3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers
De Tozo is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Deze 
regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een 
beroep doen op de regeling. Zelfstandigen dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

 in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke 
werkzaamheden vinden in Nederland plaats); 

 voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 
24 uur per week werkzaam als zelfstandige); 

 voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij 
de Kamer van Koophandel. 

 zelfstandigen in grenssituaties; en 
 zelfstandige AOW-gerechtigden.

Vanuit de regeling kan beroep worden gedaan op twee voorzieningen: 
1. Bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand). 
2. Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte. 

De Tozo is/wordt in 4 etappes ingevoerd, waarbij de voorwaarden telkens zijn en/of worden 
aangescherpt:
De Tozo 1 is 1 maart 2020 ingegaan en gold tot en met 31 mei 2020. 
De Tozo 2 geldt van 1 juni tot en met 31 september 2020.
De Tozo 3 gaat in per 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021.
De Tozo 4 gaat in per 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 30 juni 2021

Voor dit bedrijfsplan zijn Tozo 3 n 4 van belang, omdat deze in 2021 uitgevoerd worden. 

3.1 Tozo 3
Op 28 augustus heeft het kabinet de Tozo 3 aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 3) zou 
aanvankelijk lopen van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 en zou een toets op beschikbare 
geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Echter heeft het kabinet op 28 september 
aangekondigd dat de beperkte vermogenstoets in te voeren per 1 april 2021. 
Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met 
maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen 
aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. 

De ministeriële regeling Tozo 3 is op 1 oktober 2020 gepubliceerd in Stcrt. 2020, 50734.
Om het uitstel van de vermogenstoets tot 1 april 2021 juridisch te effectueren, is een extra ministeriële 
regeling opgesteld en op 9 oktober 2020 gepubliceerd die met terugwerkende kracht tot 1 oktober in 
werking is getreden.  

Gewijzigde inkomsten en inlichtingenplicht Tozo 3
Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geeft de zelfstandige een 
inschatting van zijn inkomsten (en die van zijn partner) voor de aankomende 6 maanden (bij een 
aanvraag voor 6 maanden).

Blijkt dat de inschatting niet correct is, dan moet de zelfstandige zo snel mogelijk, maar binnen 6 
weken na afloop van elke maand, zijn werkelijke inkomsten doorgeven aan de gemeente 
(inlichtingenplicht, art 17 PW). 



3.2 Tozo 4
Onder ‘Tozo 4’ bestaat met ingang van 1 april 2021 de mogelijkheid om onder toepassing van de 
beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud voor nog 
eens 3 maanden in te dienen. Deze Tozo 4-aanvraag zal zien op de maanden april 2021 tot en met 
juni 2021.
De algemene maatregel van bestuur waarmee de beperkte vermogenstoets in de Tozo wordt 
neergelegd is op 30 september gepubliceerd (Stb. 362, 2020).

3.3 Financiële middelen voor gemeenten 
Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten 
in het kader van de Tozo.

Op de SZW-begroting is hiervoor een bedrag van 3,8 miljard euro gereserveerd. Gemeenten 
ontvangen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. 
Om direct aan de slag te kunnen gaan, ontvangen gemeenten een voorschot om de benodigde 
uitgaven te kunnen doen. 

Na afloop van 2020 moet iedere gemeente zich verantwoorden over de werkelijke bestedingen. Op 
basis hiervan worden de benodigde middelen per gemeente vastgesteld en verrekend met de 
verstrekte voorschotten. Gemeenten ontvangen op basis van deze verantwoording achteraf de 
volledige bestedingen voor de verstrekte uitkeringen voor levensonderhoud en de leningen voor 
bedrijfskapitaal vergoed. Voor de uitvoeringskosten wordt de gemeente gecompenseerd via een vast 
bedrag. 

Het kabinet zal het aantal aanvragen monitoren en op basis hiervan en de signalen van gemeenten 
zal worden bezien in welke mate verdere bevoorschotting noodzakelijk is. 

Gemeenten verantwoorden zich achteraf, na afloop van het uitvoeringsjaar, op de gebruikelijke wijze 
(via het systeem van Single Information Single Audit) aan het Rijk over de daadwerkelijke 
uitkeringskosten. De uitkeringskosten bestaan uit de uitkeringslasten verminderd met de baten uit 
uitkeringen, met name de baten uit aflossing en rente op de verstrekte leningen voor bedrijfskapitaal. 
Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per aanvraag. Op basis van deze 



gemeentelijke verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en – onder verrekening 
van de aan de gemeente verstrekte voorschotten – betaald aan de gemeente. 

3.4 Prognose kosten gemeenten voor de uitvoering voor de Tozo regeling.
Het Zelfstandigenloket Flevoland verricht de werkzaamheden voor de Tozo. Jaarlijks wordt een 
prognose gemaakt van de uitvoeringskosten op basis van productaantallen en prijzen. 
Voor de uitvoering van de Tozo betaalt het Rijk op basis van aanvragen een vergoeding aan de 
gemeenten. Voor de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per aanvraag.

De Tozo bestaat uit 2 elementen: een aanvraag inkomensondersteuning en een aanvraag 
bedrijfskrediet. Voor beide aanvragen dienen aparte besluiten genomen te worden. Het betreft zowel 
toekenningen als afwijzingen of buitenbehandeling stellingen. Wijzigingsbesluiten worden niet apart 
vergoed. 

Het proces voor kapitaalverstrekking kost meer tijd. Dit hangt samen met de terugbetaling van rente 
en aflossing en de daarbij behorende administratieve belasting. Daarom is de vergoeding voor 
kapitaalverstrekking hoger.

Gemeenten ontvangen met betrekking tot Tozo 1 en 2 per besluit op een aanvraag levensonderhoud 
(zowel de toekenningen als de afwijzingen of buiten behandeling stelling) een vergoeding van € 450 
en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle 
uitvoeringskosten van gemeenten. 

Over de uitvoeringskosten Tozo 3 (en 4) is afgesproken dat gemeenten net als voor Tozo 1 en Tozo 2 
voor de uitvoeringskosten gecompenseerd worden. Het Rijk maakt hiervoor nadere afspraken met 
VNG en Divosa. 

De twee verschillende bedragen zijn inclusief alle kosten, dus ook inclusief de implementatiekosten 
zoals voor het inrichten van de ICT-omgeving en het afhandelen van controles en terugvorderingen 
achteraf. Dus ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en 
terugbetalingen van de leningen. 

Deelnemende gemeenten overleggen hoe om te gaan in geval van een tekort of een overschot op de 
vergoeding van het Rijk.

Hieronder beschrijven we globaal de werkprocessen voor beide type besluiten.

Besluiten levensonderhoud
Hierbij komt kijken: aanvraagformulier en ict-omgeving beschikbaar stellen, beoordelen van de 
aanvraag, betalingen doen, eventueel verwerken van gewijzigd inkomen, steekproefsgewijs controle 
achteraf, eventueel opleggen en innen van boetes. Daarnaast zijn ondersteunende processen nodig 
zoals: trainen van de klantmanagers, communicatie, facilitaire diensten, ict, coördineren en 
leidinggeven.

Besluiten kapitaal verstrekking
In aanvulling op de processen voor levensonderhoud komt bij kapitaalverstrekking extra inzet kijken 
voor het terughalen van de leningen en de daarmee gepaard gaande extra inzet van de 
ondersteunende processen.   

Kosten per besluit op aanvraag levensonderhoud
De besluiten op aanvragen levensonderhoud in kader van de Tozo zijn eenvoudig, maar  hiervoor is 
wel een nieuw werkproces ingericht. Ten opzichte van reguliere beoordelingen Bbz 2004 zijn de 
voorwaarden sterk vereenvoudigd. Mede daarom zal de benodigde tijd beperkt zijn. 

Kosten per besluit op aanvraag kapitaalverstrekking
De leningen en rente op kapitaalverstrekking worden terugbetaald over een periode van 3 jaar. 
Gedurende die tijd moet een administratie worden bijgehouden. Daarnaast kan de gemeente te 
maken krijgen met wanbetalers. Om deze redenen zijn de uitvoeringskosten voor kapitaalverstrekking 
op het dubbele van die van levensonderhoud. 

Vergoeding SZW



Gemeenten ontvangen met betrekking tot Tozo 1 en 2 per besluit op een aanvraag levensonderhoud 
(zowel de toekenningen als de afwijzingen) een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag 
kapitaal € 800). Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van 
gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van 
rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de vergoeding is rekening gehouden met 
inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van 
rechtmatigheid, het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik én de kosten van bezwaar en 
beroep, terugvordering etc'.

Voorstel ZLF: 
Het ZLF stelt voor om € 450,00 in rekening te brengen bij gemeenten voor een besluit op aanvraag 
levensonderhoud en € 800,00 voor een besluit op aanvraag kapitaalverstrekking

 Over de uitvoeringskosten Tozo 3 is afgesproken dat gemeenten net als voor Tozo 1 en Tozo 
2 voor de uitvoeringskosten gecompenseerd worden. Het Rijk maakt hiervoor nadere 
afspraken met VNG en Divosa. Voor 2020 een overzicht van de werkelijke kosten en een 
inschatting van de toekomstige kosten meerjarig te maken. 

 Ook voor 2021 zullen wij dit doen voor de nieuwe Tozo uitkeringen.
 In beide jaren vindt op basis van die overzichten een afrekening plaats. 
 In de jaren tot de finale afronding van de Tozo uitkeringen zal de liquiditeit bij de gemeente 

Lelystad blijven en zal tussentijds niet apart afgerekend worden om zo bijvoorbeeld verschillen 
tussen de jaren op te vangen. 

Na finale afronding van de Tozo uitkeringen zal een analyse worden gemaakt van de werkelijke 
kosten en de inschattingen. Mochten de werkelijke kosten hoger of lager blijken ten opzichte van de 
inschattingen zal dit verrekend worden met de andere gemeentes

4. Overige maatregelen ter ondersteuning van ondernemers
Naast de financiële steun, zoals in het vorig hoofdstuk aangegeven, worden ondernemers ook op 
andere gebieden ondersteund, om de gevolgen van de Corona-crisis het hoofd te kunnen bieden. 
Hiervoor is een aantal maatregelen vanuit het Rijk en de Provincie genomen. 

4.1 Ondernemers ondersteunen om zich te oriënteren op de toekomst 
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers 
graag waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als 
zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Het kabinet ziet dat veel ondernemers al 
aan het nadenken zijn over de toekomst. Gemeenten wordt gevraagd samen met zelfstandig 
ondernemers te inventariseren of en zo ja welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig 
is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De 
Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden. In het aanvullend 
aangekondigde beleid is hiermee rekening gehouden. SZW, VNG en Divosa werken samen met 
gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties uit hoe deze aandacht op 
heroriëntatie van ondernemers landelijk kan worden gefaciliteerd.
Het ZLF neemt initiatief om de met de arbeidsmarktregio en gemeenten af te stemmen.
Daarvoor zal o.a. een enquête onder de Tozo aanvragers plaatsvinden. 

4.2 Innovatie Bbz
Het PPO heeft een voorstel uitgewerkt, waarin innovaties m.b.t. het Bbz worden uiteengezet. Om de 
toename van het aantal Bbz aanvragen na afloop van Tozo en in de verdere toekomst te kunnen 
verwerken is het dus zaak om z.s.m. in te zetten op drie hoofdlijnen: 

1. de verdere digitalisering van het Bbz (aanvraag)proces 
2. het door ontwikkelen van het levensvatbaarheidsonderzoek 
3. vergroten personele inzet en expertise; het aannemen en het opleiden van extra mensen. 

Meer informatie over dit voorstel is te lezen in bijlage 3.

4.3 Collectief schuldregelen
De coronamaatregelen hebben een groot effect op ondernemers. Hoeveel ondernemers (op termijn) 
een faillissement tegemoet gaan zien of met grote schulden blijven zitten, is op dit moment nog niet in 
te schatten. Wel weten we dat het een grote uitdaging gaat worden om dit grote aantal ondernemers 
passende ondersteuning te bieden. Om de ondernemers goed te kunnen ondersteuning is het van 



belang om nu al na te denken en samen te werken aan het vormgeven en testen van een passende 
hulpmodel met snelle en efficiënte procedures. 

Om het proces van schuldregelen voor ondernemers zo min mogelijk tijd in beslag te laten nemen, 
krijgt de pilot Collectief Schuldregelen een plek binnen het hulpmodel. Hiervoor worden er afspraken 
gemaakt met beleidsmedewerkers van de 6 gemeenten en Schuldenlab. Voor een overzicht van het 
hulpmodel voor ondernemers zie de bijlage 4 en 4a. In het eerste kwartaal 2021 komen we met een 
uitgewerkt voorstel over het project versneld schuldregelen.

In hoofdlijnen omvat het Collectief Schuldregelen het volgende: 
1. Vooraf worden afspraken gemaakt met (de 50 grootste) schuldeisers, waardoor (minnelijke) 

regelingen snel gesloten worden. 
2. Saneringskredieten worden beschikbaar gesteld, waardoor schuldeisers meteen een deel van 

de schuld terugkrijgen en niet lang hoeven te wachten. Deze worden verstrekt vanuit het Bbz 
of het MKBdoorstartfonds.

3. Gegevens uitwisseling wordt – in samenwerking met de schuldeisers – makkelijker gemaakt. 
Dit voorkomt onnodige administratieve last bij zowel de schuldhulpverleners als bij de 
schuldeisers. (De gemeente Den Haag berekende dat zij jaarlijks 84.000 brieven verstuurde 
om tot schuldregelingen voor inwoners te komen). Ook ben je op deze manier niet afhankelijk 
van de administratie van de inwoner. 

4. Collectief Schuldregelen is geschikt voor natuurlijke personen, particulieren en kleine 
zelfstandigen. 

Vooralsnog blijven de tarieven van schuldhulpverlening voor ondernemers gelijk.



5.Uitvoering 2021
Ook in 2021 zal het ZLF het Bbz 2004 en de IOAZ uitvoeren voor de Flevolandse gemeenten en 
daarmee een vangnet bieden aan ondernemingen met een goed toekomstperspectief met tijdelijke 
financiële problemen. In dit hoofdstuk worden de producten en de daarmee samenhangende kosten 
weergegeven.

5.1 Producten en prognose uitvoeringskosten MKB Doorgaan 2021 per gemeente

Het MKB Doorstartfonds en evaluatie door de provincie.
Op basis van de evaluatie heeft de provincie Flevoland heeft in 2020 besloten een bedrag van 
€ 650.000,-- beschikbaar te stellen voor het MKB Doorstartfonds met als voorwaarde dat de 
Flevolandse gemeenten zorg dragen voor de uitvoeringskosten. Hiervoor en om de ondernemers 
vroegtijdig te bereiken wordt samengewerkt met de stichting MKB Doorgaan. In het beleidsplan is de 
rol van MKBDoorgaan beschreven als een voorliggende voorziening voor het inschakelen van de Bbz 
regeling. (zie bijlage 5). Het MKBDoorstartfonds wordt ingezet als er sprake is van een levensvatbaar 
bedrijf, maar financiering via private partijen en het Bbz (vanwege doelgroep bepalingen) niet mogelijk 
is.
Het ZLF heeft de afgelopen 4 jaar een sleutelrol vervuld bij de inrichting en aanwending van het 
MKBDoorstartfonds. Hiervoor is bewust gekozen door de provincie omdat het ZLF onafhankelijk is en 
veel ervaring heeft met het begeleiden van ondernemers. De Gedeputeerde Staten heeft ingestemd 
met de continuering van het MKB Doorstartfonds waarbij een kredietfaciliteit van maximaal € 650.000 
beschikbaar zal worden gesteld voor de periode tot 1 juni 2030

De dienstverlening van de stichting MKB Doorgaan bestaat uit de volgende producten:
Ook in 2021 willen we de dienstverlening van Stichting MKB Doorgaan blijven inzetten. De geleverde 
producten blijven:

- Intakegesprek
- Quick-scan (eenvoudig of uitgebreid)
- Bijstellen strategie (eenvoudig of uitgebreid)
-   Nazorg

In 2020 is de stichting MKBDoorgaan.nl aangesloten bij Geldfit Zakelijk. Dit is een onderdeel van de 
Nederlandse schuldhulproute (NSR). De NSR is één weg naar passende schuldhulp, voor alle 
mensen in Nederland. In de NSR werken bedrijven – waaronder banken -, gemeenten en partners uit 
het schuldendomein samen, met als doel: voorkomen dat betalingsproblemen uitgroeien tot 
schuldzorgen. MKB-doorgaan. Naast consumenten kunnen ook ondernemers gebruik maken van een 
dienst die hen ondersteunt bij financiële problemen. Dat betekent dat banken en verzekeraars 
ondernemers die dreigen in problematische schulden terecht te komen op het spoor gaan zetten naar 
passende hulp. De betrokken partners vanuit financiële sector hebben tot deze uitbreiding besloten, 
mede met het oog op de impact van de coronacrisis. Geldfit Zakelijk is een uitbreiding van de online 
test Geldfit.nl.

Prognose van de kosten per gemeente: 

https://geldfit.sharepoint.com/sites/GeldfitNederland/Gedeelde%20documenten/Communicatie%20NSR/Pers%20-%20Nieuws/202010%20Geldfit%20Zakelijk%20aankondiging/geldfit.nl


5.2 Prognose uitvoeringskosten 2021 per gemeente

Gezien de economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen rondom de Corona, verwachten wij in 
het eerste helft van 2021 nog veel Tozo aanvragen en minder Bbz aanvragen. Vanaf 1 juli 2021, 
wanneer er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de Tozo, verwachten wij een toename van 
de Bbz aanvragen. Daarom wordt voorgesteld de prognose van 2020 te handhaven voor 2021.

Voorgesteld wordt het uurtarief te handhaven op € 80,00. Het uurtarief is gebaseerd op de uitgaven 
salarissen, ontwikkelingen, overhead, inhuur, beleid, applicatiebeheer, IC en accountant. De formatie 
bestaat 18,5 fte. Daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil, afhankelijk van de hoeveelheid 
aanvragen en ontwikkelingen. Voor de uitvoering van de Tozo is naast de inzet van medewerkers van 
het ZLF voor het verwerken van de kredietaanvragen Tozo gebruik gemaakt van inhuur en extra inzet 
collega’s van aangesloten gemeenten. 
In 2021 zal extra worden ingezet op het mogelijk maken van Robotisering. Deze ontwikkeling wordt 
mogelijk gemaakt door inzet uit het team, interne specialisten, Cap Gemini en bureau Lost Lemon. 
Hiervoor worden extra uitgaven gedaan. Deze kosten worden betaald uit de exploitatiekosten ZLF en 
worden niet afzonderlijk in rekening gebracht bij de aangesloten gemeenten.

De producten en kostprijzen zijn in het overzicht opgenomen en verwerkt in het productenboek 2021. 
De verwachting is dat de uitgaven van de uitvoeringskosten binnen de begrotingen van de 
deelnemende gemeenten blijven. Zie prognose deelnemende gemeenten 2021.
De nota’s worden achteraf per kwartaal gedeclareerd bij de deelnemende gemeenten.

Door inzet van het Bbz zit de besparing voor de gemeenten vooral in het behoud van 
ondernemerschap, werkgelegenheid, het voorkomen van instroom en het bevorderen van uitstroom in 
de Participatiewet. 
De medewerkers van de deelnemende gemeenten zijn geïnformeerd over de uitgaven en opbrengsten 
van het Bbz 2004. In 2021 zal het ZLF deze informatie ook weer per kwartaal aan de gemeenten 
verstrekken.

Benutting participatiebudget
Als aan de voorwaarden van de Participatiewet en de re-integratieverordening van de gemeente wordt 
voldaan, bestaat de mogelijkheid de kosten workshops en coaching uit het participatiebudget te 
bekostigen. Dit geldt voor de beoordeling tot toelating in de voorbereidingsperiode, de begeleiding van 
starters en gevestigde zelfstandigen.

Voorstel:
Instemmen met het voorgestelde uurtarief en de uitvoeringskosten van het ZLF en MKBDoorgaan.nl 
voor de deelnemende gemeenten.



Bijlage 3

N O T I T I E  

Aanleiding
De coronamaatregelen hebben een groot effect op ondernemers. Hoeveel ondernemers (op termijn) 
een faillissement tegemoet gaan zien of met grote schulden blijven zitten, is op dit moment nog niet in 
te schatten. Wel weten we dat het een grote uitdaging gaat worden om dit grote aantal ondernemers 
passende ondersteuning te bieden. Om de ondernemers goed te kunnen ondersteuning is het van 
belang om nu al na te denken en samen te werken aan het vormgeven en testen van een passende 
hulpmodel met snelle en efficiënte procedures. 
Deze plannen worden op provinciaal niveau uitgerold. Doordat het Zelfstandigen Loket Flevoland op 
provinciaal niveau opereert is de keuze voor provinciaal niveau een logische. Daarbij is deze schaal 
grootte ook interessant voor schuldeisers, want op deze manier hoeven zij niet met elke gemeente 
afzonderlijk in gesprek. 

Collectief schuldregelen
Om het proces van schuldregelen voor ondernemers zo min mogelijk tijd in beslag te laten nemen, 
krijgt de pilot Collectief Schuldregelen een plek binnen het hulpmodel. Voor een overzicht van het 
hulpmodel voor ondernemers, zie de bijlage 4.

In hoofdlijnen omvat het Collectief Schuldregelen het volgende: 
1. Vooraf worden afspraken gemaakt met (de 50 grootste) schuldeisers, waardoor (minnelijke) 

regelingen snel gesloten worden. 
2. Saneringskredieten worden beschikbaar gesteld, waardoor schuldeisers meteen een deel van 

de schuld terug krijgen en niet lang hoeven te wachten. 
3. Gegevens uitwisseling wordt – in samenwerking met de schuldeisers – makkelijker gemaakt. 

Dit voorkomt onnodige administratieve last bij zowel de schuldhulpverleners als bij de 
schuldeisers. (De gemeente Den Haag berekende dat zij jaarlijks 84.000 brieven verstuurde 
om tot schuldregelingen voor inwoners te komen). Ook ben je op deze manier niet afhankelijk 
van de administratie van de inwoner. 

4. Collectief Schuldregelen is geschikt voor natuurlijke personen, particulieren en kleine 
zelfstandigen. 

De implementatie van de pilot voor ondernemers wordt gecoördineerd door SchuldenlabNL.  
SchuldenlabNL is verantwoordelijk voor de structurering van een uitvoeringsnetwerk van Collectief 
Schuldregelen op landelijk en regionaal niveau. 

De voorwaarden vanuit SchuldenlabNL om het Collectief Schuldregelen te kunnen implementeren zijn 
de volgende:  

1. Iedere gemeente conformeert zich aan de (werk)wijze van uitwisselen en aanleveren
2. Iedere gemeente draagt zorg voor (een vorm van) budgetbeheer bij de personen met schulden.
3. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het juist en volledig registreren en monitoren van de 
gegevens t.b.v. de monitor. 

Vervolg 
Naast de schuldhulpverlening voor ondernemers (en dan specifiek voor kleine zelfstandigen), kan ook 
de particuliere schuldhulpverlening baat hebben bij deze aanpak. Doordat schuldhulpverleners minder 
tijd kwijt zijn met administratie en contacten met schuldeisers, kunnen zij sneller tot oplossingen 
komen. Met de verwachte toestroom van mensen met schulden door de Coronacrisis (o.a. flexwerkers 
en jongeren) is het wenselijk om te inventariseren of deze pilot uitgebreid kan worden. 

Om Collectief Schuldregelen te kunnen implementeren in Flevoland is afstemming met de andere 
gemeenten in Flevoland en de lokale schulddienstverleningspartijen (Ido, MDF en Humanitas) 
essentieel. 

Meer informatie over Collectief schuldregelen is te vinden via: 
https://www.schuldenlab.nl/projecten/collectief-schuldregelen/ 

https://www.schuldenlab.nl/projecten/collectief-schuldregelen/


Bijlage 4a
Artikel Sociaal Bestek
Jacqueline Zuidweg
Coronacrisis; Tijd voor schuldhulp voor ondernemers 2.0
In mijn vorige artikel in Sociaal bestek2), sloot ik af met een Glazen Bol-visie. Hierin wenste ik o.a. dat 
schuldhulpverlening door digitalisering sneller en beter zou gaan en vooral eerder hulp zou kunnen bieden 
aan de ondernemer met problematische schulden. Voorts uitte ik de hoop op erkenning van de 
schuldenproblematiek van ondernemers, waardoor de hulp, het omgaan met falen en het doorbreken van het 
taboe, zou verbeteren.
Tijden zijn veranderlijk en onvoorspelbaar. Het is medio mei 2020 en we zitten aan het begin van een nog niet 
te overziene economische crisis door de impact van het Covid-19 (Corona) virus. De overheid heeft met haar 
pakket steunmaatregelen de eerste overlevingspakketten geboden, maar nu de ‘opening-up’ van de economie 
nog zeer traag gaat en zeer onzeker is, nemen de zorgen en slapeloze nachten van vele ondernemers toe.
Gemeenten zijn inmiddels bedolven onder de vele aanvragen voor de Tozo-regeling3). Deze regeling is 
gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz). Zo kan er voor maximaal 3 
maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum worden verstrekt en is er daarnaast de 
mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal.
De regeling kent soepelere toekenningsvoorwaarden, met name voor de aanvraag voor 
inkomensondersteuning. Zo past de gemeente de levensvatbaarheidstoets niet toe (gaat dus sneller), je hoeft 
het niet terug te betalen (gift) en er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Reden waarom 
minister Koolmees een beroep doet op ieders’ moraliteitsbesef en vraag om geen misbruik te maken van deze 
regeling.  
Voor de aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit. Gevraagd 
wordt hoeveel winst je per maand verwacht in de komende maanden en of je inkomsten hebt naast je bedrijf, 
zoals loon uit dienstverband of uitkering. Het rentepercentage van 2 procent voor deze lening tot maximaal 
10.157 euro is overigens een stuk redelijker dan de 8 procent van de normale aanvraag voor Bbz-lening voor 
benodigd bedrijfskapitaal. En fijn dat een eventueel inkomen van een partner dat boven bijstandsniveau ligt 
geen belemmering vormt, terwijl dat wel nog zo is bij de normale aanvraag voor Bbz-lening. Mogelijk dat dit in 
de toekomst kan bijdragen tot het zo gewenst schrappen van deze onredelijke belemmerende voorwaarde van 
het sociale Bbz-vangnet.
Uit de crisis
Regeren is nog altijd vooruitzien. Maar hoe doe je dat als de toekomst van menig ondernemer nog zo onzeker 
is? Alle eerder gemaakte prognoses liggen nu in de prullenbak, maar welke prognose moet je dan wel 
maken?  En wat kan je als gemeente voor de ondernemer betekenen?
De lock-down maatregelen treffen ondernemers uit nagenoeg alle branches en de vragen die het meest leven 
onder ondernemers zijn: Kan ik mijn bedrijf weer rendabel krijgen en zo ja, op welke termijn? Beantwoording 
van die vragen ligt een stuk lastiger. Dat zal per ondernemer en per branche heel verschillend zijn. Neem 
bijvoorbeeld de ondernemers uit de detailhandel. Zij zijn gedurende de lock-down periode grotendeels 
geopend geweest. Afgezien van de tuincentra en de doe-het-zelf winkels, heeft het merendeel van deze 
ondernemers grote verliezen geleden en dit terwijl ze er voor deze crisis er vaak ook al niet goed voorstonden. 
Verschillende grote ketens sloten de afgelopen jaren hun deuren (V&D, Coolcat, Sissy Boy) of waren net 
afgeslankt (Intertoys, DA). Daarnaast blijkt dat nu vooral zzp’ ers met weinig vet op hun botten zwaar worden 
getroffen. Niet echt een verrassing als je bedenkt dat de zzp’er al jaren de grootst groeiende groep nieuwe 
werkende armen is volgens de cijfers van het CBS.4) Vooral horecaondernemers, taxichauffeurs, 
sportinstructeurs, kappers en uitvoerend kunstenaars hebben vergeleken met andere zzp’ers weinig reserves 
opgebouwd. Zo blijkt uit onderzoek dat CBS en TNO al voor de crisis hebben gedaan naar de financiële 
buffers van zelfstandigen.5) 
Ondernemer en omgaan met de crisis
Belangrijk voor elke ondernemer, of je nu zzp’er of MKB-er met personeel bent, of het nu crisis is of niet,  is 
dat je niet alleen een bedrijfsplan maakt bij de start, maar dat je ook een Plan B achter de hand hebt. Daar 
blijft het niet bij: je past je bedrijfsplan met regelmaat aan op  nieuwe benodigde strategie en ook je Plan B met 
bij voorkeur verschillende worst-case scenario’s. Altijd goed om iets van een leidraad te hebben bij 
crisissituaties. 
Veel ondernemers verkeren momenteel nog in de overlevingsfase, dus wat is er nodig om zakelijk en privé te 
overleven? Waar kan de ondernemer op besparen, welk uitstel kan worden verkregen en van welke 

2 Sociaal Bestek, juni 2018
3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers; zie rijksoverheid.nl
4 Zie CBS.nl
5 Zie CBS.nl



steunmaatregelen kan er gebruik worden gemaakt? Maar ook: hoe lang houd de ondernemer dit nog zakelijk 
en privé vol?
Voor o.a. de kappers, nagelstylisten, fysiotherapeuten is er sinds 11 mei jl. weer voorzichtig zicht op toekomst 
en daarmee is ook de financiële toekomst weer enigszins voorspelbaar. Daarbij is belangrijk of het financiële 
gat dat is geslagen, en dat is in veel gevallen zowel zakelijk als privé, de toekomstige levensvatbaarheid niet 
bedreigt. Belangrijk is dat de ondernemer tijdig inzicht krijgt en in dien nodig om hulp vraagt bij de bepaling 
van zijn levensvatbaarheid en daardoor snel duidelijkheid krijgt over zijn financieringsmogelijkheden. 
Aangezien hulp vragen niet in het DNA zit van menig ondernemer, dit in tegenstelling tot gratis geld 
aanvragen, zal de latente hulpvraag snel stijgen. Belangrijk dus om de ondernemers naast de vraag om hulp 
vanuit de steunmaatregelen ook de vraag om hulp bij financiële problemen te laten stellen en de drempel 
hiervoor te verlagen. Daarbij kan de Gemeente een faciliterende rol spelen.
Gemeente en hulp aan ondernemers
Onder druk wordt alles vloeibaar en never let a good crisis go to waste, zoals Winston Churchill ons leerde. 
Hoe kan de overheid nog meer de helpende hand bieden? Voor die ondernemers die nog in de lockdown-
positie zitten, zullen de steunmaatregelen grotendeels worden verlengd. Maar hoe ver willen we de helpende 
hand van de centrale overheid en de gemeente laten reiken? Voor deze crisis bestond de hulp door 
gemeenten vooral uit de inzet van de Bbz-regeling (met al haar beperkingen voor die ondernemer met een 
partner met een inkomen boven het sociaal minimum) en door beperkte inzet van schuldhulpverlening. 
Beperkt, aangezien veel gemeenten nog steeds van mening zijn dat een ondernemer zelfredzaam dient te zijn 
en daarnaast als gemeente nog niet zijn doordrongen van het feit dat ze de wettelijke plicht hebben om elke 
ondernemer natuurlijk persoon met problematische schulden ook schuldhulpverlening moet bieden. 
Vroegsignalering
Maar zowel de inzet van de Bbz-regeling als de inzet van schuldhulpverlening is laat en vaak te laat in het 
traject. Daar waar voor de particulier met problematische schulden  preventie en vroegsignalering hoog in het 
vaandel staat bij menig gemeente, staat vroegsignalering van schulden bij ondernemers nog in de 
kinderschoenen. Deze uitzonderlijke tijden met tienduizenden of inmiddels honderdduizenden aanvragen voor 
gebruikmaking van de steunmaatregelen biedt in ieder geval één lichtpunt: de ondernemer met 
(problematische) schulden is meer in beeld. En dat biedt mogelijkheden. Hoe eerder je hulp biedt, des te 
kleiner de schade voor alle betrokkenen.
In Flevoland is 6 jaar geleden Stichting MKBDoorgaan6) al gestart met het organiseren van vroegsignalering 
van (financiële) problemen en het bieden van hulp. De vroegsignalering is georganiseerd in samenwerking 
met alle partijen die zich in het netwerk van de ondernemer bevinden en vaak eerder zien dat er hulp nodig is 
dan de ondernemer zelf signaleert. Zo worden ondernemers attent gemaakt op de gratis dienstverlening van 
MKBD door de Kamer van Koophandel Nederland, banken, financieringsinstellingen, accountants en 
schuldeisers.
Inmiddels fungeert MKBD als een 1e lijnsvoorziening voor ondernemers, dus als een soort van huisarts die 
doorverwijst naar de specialist. Zo wordt gematcht met de juiste financieringsinstelling (reguliere banken, maar 
ook Qredtis, crowdfunding, investeerders en Bbz-afdeling van de gemeente), coach (van marketing/sales 
expert tot psychotherapeut) en/of bedrijfskundige. Tot nu toe zijn ruim 1400 bedrijven tijdig geadviseerd en 
heeft 94 procent van die ondernemers kunnen doorgaan met hun bedrijf en hebben 3100 werknemers hun 
baan behouden. De overige 6 procent is begeleid bij het stoppen van het bedrijf met eventuele inzet van 
schuldhulpverlening via de gemeente.
Pilot Spoedhulp aan ondernemers
Kijken we nu naar de ondernemer die door de Corona-crisis in de financiële problemen is gekomen, dan is dit 
een iets andere ondernemer dan de ondernemer die zich normaliter tot de gemeente wendt. Deze 
ondernemer wordt wellicht voor het eerst geconfronteerd met problematische schulden en verkeert nog maar 
kort in deze financieel penibele situatie. Verwacht mag worden dat er minder psychosociale problematiek een 
rol zal spelen en (hoera!) de boekhouding goed op orde zal zijn. Zowel de Gemeente, de ondernemer als zijn 
klanten zijn erbij gebaat dat het bedrijf, indien levensvatbaar, zo snel mogelijk door kan gaan. Daarom start in 
Flevoland in opdracht van het Zelfstandigen Loket Flevoland de pilot Spoedhulp aan ondernemers.
Deze pilot zal bij bewezen succes kunnen worden gedupliceerd naar alle vergelijkbaar georganiseerde regio’s 
in Nederland. Kracht van de pilot is het gebruik maken van wat er al is en daardoor snel schaalbaar. Deze 
versnelde hulpprocedure is specifiek bedoeld voor ondernemers die aantoonbaar door de Corona-crisis in de 
problemen zijn gekomen. 
Betrokken bij deze pilot, naast het ZLF, zijn: MKBDoorgaan.nl, MKBDoorstartfonds, Rechtbank Midden-
Nederland en Kredietbank Nederland7. De pilot gaat uit van screening met bijpassende hulp aan de hand van 
een trechtermodel:

6 Zie mkbdoorgaan.nl
7 Kredietbanknederland.nl



1.

1e screening met advies, evt. quick-scan analyse en warme 
overdracht
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Toelichting: 
1. Screening met advies en warme overdracht: 

Ondernemers kunnen zich digitaal aanmelden via 1e lijnsvoorziening MKBDoorgaan.nl: Er volgt dan een 
informerend  gesprek (luisterend oor) en warme overdracht voor ondernemers die via private of  publieke 
partijen mogelijk 100%  (her-) financiering kunnen krijgen. 

2. Bij twijfel  over (voldoende) financiering  en levensvatbaarheid wordt een Quickscan-analyse (QS) 
uitgevoerd door bedrijfskundigen van MKBD en o.b.v. uitkomst QS vindt een warme overdracht plaats 
naar partijen in de markt) voor bijv. herfinanciering (privaat/publiek) of wordt begeleiding geboden bij het 
realiseren van uitstel van betaling, het treffen van een betalingsregeling en/of inzet coaching of 
bedrijfskundig advies. 

3. Is de onderneming levensvatbaar maar is schuldsanering nodig: dan wordt de normale procedure 
via de gemeente ingezet, maar wel veel sneller. Voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die in 
aanmerking komen voor Bbz-krediet, vindt een  versneld, maar uiteraard wel degelijk, onderzoek naar 
levensvatbaarheid plaats. Voor ondernemers die buiten Bbz-regeling vallen, vindt eveneens een versneld 
onderzoek naar levensvatbaarheid plaats en is kredietverstrekking mogelijk in Flevoland via het 
MKBDoorstartfonds (kredietverstrekking wordt uitgevoerd via de Kredietbank Nederland). Zodra er 
duidelijkheid is dat er krediet verstrekt kan worden, start de versnelde schuldsanering door het indienen 
van een verzoekschrift tot toelating tot de surseance van betaling met tegelijkertijd deponering van een 
akkoord. De verificatievergadering wordt vervolgens bepaald en zo kan er een akkoord worden 
gerealiseerd in 2-3 maanden tijd. Een hele versnelling aangezien de gemiddelde looptijd van een minnelijk 
traject voor ondernemers nu 6-9 maanden duurt. Deze route is geschikt voor ondernemers zonder 
noodzakelijke beëindiging van lopende (arbeids-, huur-) contracten. Wat verder helpt bij het realiseren van 
een akkoord en daardoor het kunnen doorgaan met de onderneming is de aansluiting door de 
Flevolandse gemeenten bij Collectief Schuldregelen8), een project van Schuldenlab, waardoor snellere 
verificatie van schulden een vooraf instemming met het akkoord mogelijk is.

Voor ondernemers met noodzakelijke beëindiging van contracten, maar wel met een levensvatbare 
onderneming is er de mogelijkheid om binnen een faillissement een akkoord aan te bieden. Ook dat is 
meer kansrijk als financiering en medewerking van schuldeisers aan het akkoord vooraf in kaart is 
gebracht.

4. Stoppen met onderneming en schuldsanering nodig:

Hiervoor wordt de normale weg van minnelijke  regeling ingezet met mogelijk inzet van het dwangakkoord. 
Overigens zal ook daar versnelling mogelijk zijn door de aansluiting bij Collectief Schuldregelen. De 
saneringskredieten worden aangevraagd bij de Kredietbank Nederland.

5. Indien geen minnelijke regeling mogelijk is, dan wordt de ondernemer of ex-ondernemer naar Wsnp 
of faillissement begeleid.

We hopen met deze pilot snel van start te kunnen gaan en de ondernemers in Nederland weer perspectief te 
kunnen bieden. Ondernemen blijft risico nemen en risico lopen, maar in deze tijden wordt zelfredzaamheid 
van de ondernemer niet meer als vanzelfsprekend gezien en kan het taboe op falen iets worden doorbroken. 
Door samen de krachten te bundelen, publiek en privaat, kunnen we ook nog iets moois aan deze crisis 
overhouden.
Jacqueline Zuidweg 
Directeur MKBDoorgaan.nl, Schulden.nl en Zuidweg & Partners
jzuidweg@zuidweg-partners.nl
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