
Vragen & antwoorden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers 

1. Voor wie is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

bedoeld? 

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor 

zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen 

heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet 

doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. 

Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk 

op de uitvoering. 

 

2. Hoe kan ik een aanvraag indienen? 

U kunt een digitale aanvraag voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers doen via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Klik hier 

om naar het aanvraagformulier te gaan. 

 

3. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, om in aanmerking te komen voor de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers? 

• U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde 

leeftijd. 

• U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 

• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. 

• Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend. 

• U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, 

waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

• U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het 

urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het 

eigen bedrijf of zelfstandig beroep. 

• U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende 

inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Dit betreft de gemeenten: 

Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht. 

 

3a. Komt een bedrijf met personeel in aanmerking voor de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers? 

• Dezelfde doelgroep komt in aanmerking als de doelgroep van de Bbz 2004. 

Een 'zelfstandige' wordt gedefinieerd in artikel 1 onderdeel b van het Bbz 2004 

als iemand die: 

- voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf,  

- voldoet aan het urencriterium,  

- voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van het zelfstandig bedrijf of beroep.  

- alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep 

uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en 

de financiële risico's daarvan draagt. 

• Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het noodfonds voor hun eigen 

inkomen.  

• Voor de onderneming en/of personeel gelden eventueel andere regelingen. Ga 

hiervoor bijvoorbeeld naar de website van KvK. 

 

3a. Waar is de urennorm van 1225 uur te vinden? 

Dit staat op de website van de Belastingdienst. Gemiddeld moet een zzp'er 

23,5 uur per week werken en 93,5 per 4 weken. 

 

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-regeling-inkomensondersteuning-bbz-voor-zzp-ers-en-kleine-ondernemers-in-de-drechtsteden
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-regeling-inkomensondersteuning-bbz-voor-zzp-ers-en-kleine-ondernemers-in-de-drechtsteden
http://www.regelingbbz.nl/bbzdoelgroepen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/2020-01-01
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/wanneer-voldoe-ik-aan-het-urencriterium


4. Hoe hoog is de inkomensaanvulling?  

De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en 

alleenstaande (ouder). De hoogte van de aanvulling is op dit moment nog niet 

definitief bekendgemaakt door het kabinet. Daarom verstrekt de Sociale Dienst 

Drechtsteden op dit moment een voorschot ter hoogte van de toepasselijke 

bijstandsnorm:  

 

- Voor een gezin is dat:   € 1.503,31 (netto, incl. vakantietoeslag).  

- Voor een alleenstaande is dat: € 1.052,32 (idem) 

 

Als u nog inkomsten verwacht in de maanden maart, april en/of mei dan 

worden deze inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, Sociale 

Dienst Drechtsteden vult de eigen inkomsten van de zzp'er / (kleine) 

ondernemer aan tot de van toepassing zijnde norm. 

 

5. Op basis van welke regeling wordt deze maatregel uitgevoerd?  

De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet. 

 

6. Hoe lang is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

beschikbaar? 

In principe voor 3 maanden. Vanaf 01-03-2020 tot en met 31-05-2020.  

Het kabinet kan besluiten de maatregel te verlengen. Dan kan ook de 

ondersteuning verlengd worden. Meer informatie hierover volgt. 

 

7. Welke bewijsstukken moet ik voor een aanvraag aanleveren?  

Sociale Dienst Drechtsteden vraagt een kopie van het geldige ID-bewijs (géén 

rijbewijs) en een kopie van de bankpas / bankafschrift van een privérekening. 

Dit mogen scans / foto's zijn. 

 

7a. Mijn ID is verlopen. Wat moet ik doen? 

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als er sprake is van een 

geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of een verblijfsvergunning ). Zodra uw 

nieuwe ID-bewijs beschikbaar is, kan de inkomensondersteuning met 

terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden toegekend. 

 

7b. Is een rijbewijs ook geldig als ID-bewijs? 

Nee, een rijbewijs is een gedoogd legitimatiebewijs. Voor de aanvraag is een 

paspoort, ID-kaart of een verblijfsvergunning nodig. 

 

8. Van welke maatregelen kan ik verder nog gebruikmaken om door de 

coronacrisis heen te komen?  

 

Zie hiervoor de website van de KvK  

 

  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


9. Waar vind ik verder nog relevante informatie met betrekking tot de 

coronacrisis? 

 

Website Rijksoverheid: 

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en 

economie 

 

Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)  

 

Veelgestelde vragen over financiële maatregelen 

 

Overige websites: 

 

Aanvullende informatie voor gemeenten  

 

Veelgestelde vragen voor ondernemers 

 

KVK Coronaloket 

 

10. Onderdeel van inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het 

aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Loopt 

dat ook via de Sociale Dienst Drechtsteden?  

Nee. Deze aanvragen verlopen via het RBZ. 

 

11. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld krijg?  

Iedere dag streeft de Sociale Dienst Drechtsteden ernaar de aanvragen van die 

dag te verwerken. Dit betekent dat u ongeveer na 1 week geld op uw rekening 

heeft. Echter, dit kan afhankelijk van de drukte langer duren. Houdt u er 

rekening mee dat u een langere tijd te overbruggen heeft. 

 

12. Kunnen aanvragen voor een voorschot worden afgewezen? 

Ja, dat is mogelijk. Zodra dit het geval is wordt u persoonlijk geïnformeerd door 

de Sociale Dienst Drechtsteden (telefonisch en bij geen gehoor via e-mail).  

 

13. Kunnen ontvangen voorschotten worden teruggevorderd? 

Ja, dat kan. Mocht na onderzoek / controle achteraf blijken dat er geen recht is 

op het gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers, dan kan de Sociale Dienst Drechtsteden de bedragen 

terugvorderen. Dit kan het geval zijn bij onvolledige of valse informatie. 

Er geldt een inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet. U 

bent verplicht om al uw inkomsten door te geven, in de maanden maart, april, 

mei (2020). Daar valt inkomen uit arbeid ook onder. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://vng.nl/sites/default/files/2020-03/200318_aanvullende-informatie-voor-de-gemeente.pdf
https://vng.nl/veelgestelde-vragen?onderwerp%5B0%5D=399808
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/

