
chcesz otworzyć firmę, będąc na zasiłku bijstand,

masz firmę, która zmaga się z problemami finansowymi lub chcesz 

jesteś przedsiębiorcą powyżej 55. roku życia, a firma, którą prowadzisz, 

dopełnienie Twojego przychodu na okres od 12 do 36 miesięcy,

kapitał firmy lub kapitał startowy.

Tłumacząc tę nazwę na język polski, można powiedzieć, że jest to pomoc 

przy uzyskaniu zasiłku bijstand, gdy jest się samodzielnym przedsiębiorcą. 

 

Bbz jest miastowym (lub gminnym) systemem przyznawania kredytów 

dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na własny rachunek 

(w tym rolników z problemami finansowymi). 

 

Forma i warunki pomocy różnią się w zależności od sytuacji. 

 

Aby otrzymać tę pomoc, należy spełniać jeden z trzech warunków:

na jakiś czas zamknąć swoją działalność

nie ma już racji bytu.

 

Jeśli otrzymujesz zasiłek o nazwie bijstand (jest to rodzaj zapomogi/zasiłku

socjalnego) i chcesz otworzyć firmę, w ramach pomocy możesz otrzymać

kredyt lub pożyczkę. Dostaniesz ją jednak w sytuacji, gdy Twoja wypłata

będzie na poziomie niższym niż zapomoga, a także kiedy przepracujesz

minimum 1225 godzin w ramach przedsiębiorstwa.

Pieniądze możesz otrzymać w dwóch różnych formach: 

Kolejnym warunkiem skorzystania z tej pomocy jest brak możliwości

ubiegania się o kredyt z banku lub z funduszu gwarancyjnego. 

 

Pamiętaj, że Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen jest kredytem, 

więc pozyskane środki trzeba zwrócić.
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BESLUIT BIJSTANDVERLENING
ZELFSTANDIGEN (BBZ)



Jest to forma pomocy dla osób, które przebywają na zasiłku dla bezrobotnych

i chcą otworzyć swoją działalność. 

 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji i chcesz z tej formy pomocy skorzystać, 

musisz umówić się z werkcoachem, czyli z osobą, która wspiera Cię 

w szukaniu pracy, i poprosić o otwarcie firmy z zasiłku. 

 

Są dwie możliwości na rozpoczęcie działań w ten sposób.

Pierwsza z nich polega na tym, że przez pierwsze 29 tygodni Twój zasiłek

będzie pomniejszony o 29%. Jeśli po 26 tygodniach okaże się, że Twoja firma

może działać bez dodatkowej pomocy, Twój zasiłek dla bezrobotnych zostanie

przerwany (oczywiście w sytuacji, gdy masz prawo do pobierania zasiłku

dłużej niż 6 tygodni). 

 

Druga forma polega na zatrzymaniu zasiłku na określoną liczbę godzin, 

w ramach których będziesz pracować na rzecz własnej działalności. 

W praktyce oznacza to, że rezygnuje się z zasiłku i otwiera się działalność

bez dodatkowego wsparcia finansowego. Jeśli zdecydujesz się działać 

w ten sposób, nie musisz prosić werkcoacha o pozwolenie.
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Jeśli przebywasz na tym zasiłku i chcesz otworzyć firmę, musisz najpierw

otrzymać z UWV pozwolenie na otwarcie działalności. Dostaniesz je, 

jeśli Urząd uzna, że Twoja firma ma realne szanse na utrzymanie się na rynku.

Gdy tak się stanie, możesz otrzymać kredyt dla przedsiębiorcy, który zaczyna

działalność lub pomoc przy dopasowaniu swojego miejsca pracy, a nawet

sposobu dojazdu do niej.

OTWIERANIE FIRMY Z ZASIŁKU
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERNING 
(Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY)

STARTERSREGELING


