
Checklist implementatie wijzigingen Bbz 2004 
 

 

 Beleid formuleren ten aanzien van de invulling van de terugvorderingsbevoegdheid 

en de vaststelling ervan in gemeentelijke beleidsregels. 

 

 Aanpassing format voor terugvorderingsbeschikking in verband met gewijzigde 

wettelijke terugvorderingsgronden. 

 

 Beleid formuleren ten aanzien van de invulling van de bevoegdheid tot het instellen 

van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de door de aanvrager 

verstrekte gegevens. 

 

 Beleid formuleren ten aanzien van de invulling van de bevoegdheid tot het instellen 

van een heronderzoek. 

 

 Beleid formuleren ten aanzien van de invulling van de bevoegdheid tot 

herbeoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijf. 

 

 Actualiseren van de publieksinformatie op de gemeentelijke website over de 

toegangsvoorwaarden tot het Bbz 2004: 

o de toegang tot de Bbz-ouderenregeling is beperkt tot zelfstandigen met een niet-

levensvatbaar bedrijf die zijn geboren vóór 1 januari 1960; 

o ook ondernemers in de binnenvaart kunnen met hun aanvraag terecht bij hun 

woongemeente. 

 

 Eventueel gerichte voorlichting aan potentiële Bbz-rechthebbenden en aan 

organisaties/instellingen die veel met de (potentiële) doelgroep te maken hebben. 

 

 Eventueel informeren van bestaande Bbz-gerechtigden (Boodschap: “voor u wijzigt 

er niets”). 

 

 Eventueel beleid ontwikkelen ten aanzien van het al dan niet uitbesteden van de 

levensvatbaarheidsonderzoeken. 

 

 Aanpassing van de opzet van de managementinformatie, met name op het punt van 

het gerealiseerde terugvorderingspercentage voor de Bbz-kapitaalverstrekking (met 

het oog op de bekostiging door het Rijk van 75% van het door de gemeente 

verstrekte bedrijfskapitaal, en de eventuele gevolgtrekkingen voor het 

debiteurenbeheer en/of het verstrekkingenbeleid). 

 

 Begroting: eventueel vaststellen van beschikbare budgetten voor Bbz-

levensonderhoud en levensvatbaarheidsonderzoeken. 

 

 Aanpassing administratie: onderscheid baten Bbz-kapitaalverstrekking verstrekt vóór 

en vanaf 1 januari 2020. 

 

 Verantwoording: onderscheid baten Bbz-kapitaalverstrekking verstrekt vóór en vanaf 

1 januari 2020. 

 

 ICT: bezien of de wijzigingen van het Bbz 2004 dienen te leiden tot wijzigingen in het 

geautomatiseerde systeem. 

 

 Bij samenwerking: nagaan wat er centraal wordt opgepakt. 
 


