
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 29 november 2019 
Tijd: 10.30 – 14.30 uur 
Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 
 
Aanwezig: 
Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Wijtze de Jong (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Jannie van den 
Berg, Jan van Meeteren (ZLF), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Monique Koopman en Peter Schlepers 
(De Wolden Hoogeveen), Gerard Ossewaarde (Maastricht), Simon Westerveld en Lotty van Harn 
(Ede), Marjolijn Goldhoorn en Janine Kervel (Barneveld), Jelle Brouwer (Emmen), Jos Castelijns 
(Eindhoven), Gerard Heimerikx en Chanttal Westerhof (Apeldoorn), Coert de Vos (Tilburg), Klaas Olijve 
(Drentse Zaak/Assen), Jenny Strijkert en Angelique van Duinhoven (Hilversum), Jacob Gent (Zwolle), 
Willem Bouman (Werkzaak Rivierenland), Angela Wattenberg (Heumen), Abdel Harchaoui 
(Fermwerk), Harry Seegers (Nijmegen), , Denis Wolkorte (ROZ) en Sharon Leuveld (ROZ / PPO). 
 
Te gast: Juul van Leuven (Venray), Gerda Korteweg (Goeree Overflakkee), John Berens (teamleider 
gem Amersfoort) 
 
Afwezig met afmelding: Hilda van der Weg (Arnhem), Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), 
Ellen Lansink (ROZ), Karen Brouwers (Groningen), Arnold Witjes en Karin Pinkster (Deventer), Wilbert 
Verkuylen (Heerlen) 
 
Verslag vorige bijeenkomst (13 september 2019, zie bijlage) 
Vastgesteld. 
 
Bestuurszaken 
*Bestuurssamenstelling 
Coert de Vos stopt met het bestuur. Wijtze de Jong wordt voorgesteld als nieuw lid. Iedereen is 
akkoord. 
We willen benadrukken dat iedereen zich kandidaat kan stellen als bestuurslid van PPO. In het 
nieuwe jaar komen we hier ook weer op terug mbt het schema van aftreden.  
 
Mededelingen 
Presentaties Bbz congres 
Zie link: https://bbz-congres.nl/presentaties.html  
 
Stand van zaken Schouders Eronder 
Offerte die we samen met SE hebben opgesteld, is akkoord bevonden. Dat betekent dat we in 
kwartaal 1 van 2020 vier bijeenkomsten in het land over schuldhulp voor ondernemers gaan 
organiseren. We willen gemeenten bereiken die er nog niets/weinig mee doen en richten ons op 
beleidsmedewerkers. Save the date met locaties en data volgt nog dit jaar.  
 
Oproep: als je beleidsmedewerkers kent bij gemeenten die hier naartoe zouden moeten: geef de 
naam + contactgegevens aan Sharon door.  
 
Stand van zaken onderzoek ROZ ‘Ondernemers met schulden en Bbz’ 
Het Ministerie SZW wil graag meer zicht krijgen op de problematiek van ondernemers met schulden 
die geen beroep (kunnen) doen op het Bbz. Kunnen zij andere voorliggende financieringsvormen 
vinden? Zo nee, waar ligt dit dan aan? Zowel in kwantitatieve zin (hoe groot is de omvang van dit 
probleem) als in kwalitatieve zin (inhoudelijke casuïstiek, waarom komt iemand wel/niet in 
aanmerking).  
ROZ voert dit onderzoek uit onder de vlag van PPO. Zie ook verslag van de vorige keer!   
 

https://bbz-congres.nl/presentaties.html


 
Stand van zaken: organisaties/partijen zijn benaderd. Qredits, Rabobank, Hendriksen Accountants en 
TIB-advies doen mee. ROZ is ook nog in gesprek met Belastingdienst en ING. De 2e bijeenkomst is 
geweest om casussen met elkaar te bespreken van ondernemers in problemen en te bekijken welke 
partijen zijn hierbij betrokken, wat speelt er, etc. etc.  
Input hieruit gaan we ook gebruiken voor de bijeenkomsten mbt SE.  
Wordt vervolgd, we houden jullie op de hoogte. 
 
*Week van het Ondernemen, aandacht voor ondernemers in problemen 
Berichten ministerie over schuldhulp via hun socials gedeeld. Sharon heeft hierover apart gemaild. 
Extra aandacht voor het thema. Dag/Week van het ondernemen is een goede gelegenheid om op aan 
te haken/aandacht te vragen voor Bbz/shvo, als je dit nog niet doet als gemeente.  
 
Aandacht voor Bbz ook via KvK, vermelding in hun startersmagazine:  
https://kvk.instantmagazine.com/e-zines-kvk/startersmagazine#!/financieringsvormen 
 
*Compensatieregeling 
Nijmegen is benieuwd naar de ervaringen. Zij hebben ondernemers aangeschreven. Verschillende 
telefoontjes van Belastingdienst ontvangen over om welke regeling het gaat. ZLF ervaart dit ook. Dit 
is teruggekoppeld aan ministerie.  
Er is weinig gebruik gemaakt van deze regeling, periode is verlengd tot 30 juni. 
 
*Bijeenkomst in Nijmegen van Fieldlab Gbi.  
Op 13 en 14 november 2019 was het fieldlab Gbi in Nijmegen. Daar is ook het onderwerp Bbz – voor 
het eerst in Gbi-verband – opgepakt. In het voortbrengingsproces van Gbi is de eerste stap het 
dromen over het ideaaltypische proces. 
De aanwezigen hebben diverse onderwerpen geïnventariseerd waarop Bbz (in Gbi-verband) 
verbeterd kan worden en waar samenwerking, centralisatie, standaardisatie of afstemming (tussen 
gemeenten) een bijdrage kan leveren aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling en 
de uitvoering ervan. Het gaat om de onderwerpen: 

- Vindbaarheid en signalering:  potentiële doelgroep van de regeling is een stuk groter dan de 
huidige gebruikers van de regeling. Het bereik en de vindbaarheid kan vergroot worden.  

- Toegankelijkheid en intake 
- Gebruiksvriendelijkheid: aanvraag en verdere behandeling van aanvraag kan eenvoudiger en 

gebruiksvriendelijker 
- Levensvatbaarheid: onderzoeken hiervan kan digitaal ondersteund worden. 
- Debiteurenbeheer en terug en invorderen 
- Definitieve verrekening 

Zie verdere info in verslag in bijlage. 
 
Internetconsultatie – minimum tarief zzp’ers 
Zie: https://www.internetconsultatie.nl/minimumbeloningzelfstandigen/reacties/datum  
Artikel op NRC.nl: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/16-euro-per-uur-een-lachertje-dat-
armoede-moet-voorkomen-a3978875  
 
Ruud heeft eenvoudig rekensom gemaakt: 16 euro kan helemaal niet uit (zie bijlage bij agenda).  
Stel dat dit doorgaat, heeft dit ook gevolgen voor uitvoering Bbz?! Daarom belangrijk dat wij dit in de 
gaten houden en reageren.  
Ruud heeft op persoonlijk titel gereageerd. Moeten we vanuit PPO reageren?  
Vanuit PPO formuleren we een reactie: context mbt Bbz daarin schetsen. Ruud en Wijtze pakken dit 
op.  
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__kvk.instantmagazine.com_e-2Dzines-2Dkvk_startersmagazine-23-21_financieringsvormen&d=DwMFAw&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=udbM6WfQFrEkx8LM7GhN4MIRjMqhVaMYrR5OIZC-pFo&m=NovxtBlbuKZ2V6o2M8uz5T1QO53VTljWtKdRSJVSe7c&s=ia1IUrjlUwSjGNsfAVMdxT6aDVDHsKRmy2HeAC3Iasw&e=
https://www.internetconsultatie.nl/minimumbeloningzelfstandigen/reacties/datum
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/16-euro-per-uur-een-lachertje-dat-armoede-moet-voorkomen-a3978875
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/01/16-euro-per-uur-een-lachertje-dat-armoede-moet-voorkomen-a3978875


 
Wijzigingen Bbz – hoe nu verder? 
Iedereen is aan de slag met de wijzigingen binnen het Bbz. Deze vergadering is gesproken over hoe 
nu verder? Wat zijn we aan het doen, waar is iedereen mee bezig? Hoe kunnen we leren van elkaar? 
Aan de hand van de volgende drie vragen: 

1. Ga je de dienstverlening richting ondernemers met ingang van 1 januari 2020 anders 
invullen? En hoe dan? 

2. Welke wijziging in het Bbz beoordeel je als grootste verworven vrijheid en biedt je als 
consulent of gemeente ruimte om zaken anders te gaan doen?  En hoe dan? 

3. Wat zie je als grootste beperking in de wijziging van het Bbz en hoe zou je dit kunnen 
ombuigen naar een kans die mogelijkheden biedt? 

 
Zie aparte bijlage voor terugkoppeling. 
 
Mogelijk kan het bij sommige gemeenten inzicht geven ivm de toevoeging van de 

levensvatbaarheidsonderzoeken aan het Gemeentefonds: https://www.imk.nl/rekentool/#rekentool  

Maak gebruik van elkaars stukken. Achter de leden login is te vinden: 
- Beleidsstuk Bureau Zelfstandigen Fryslân 
- Beleidsstuk ROZ 
- Handreiking Stimulansz wijzigingen Bbz 

 
Geldplan voor zzp’ers – Bas Schuurmans, Nibud 
Het Startpunt Geldzaken (samenwerking van diverse partners, waaronder Nibud) beschikt over 
verschillende geldplannen. Het Geldplan voor zzp’ers is pas gelanceerd (21 nov). Wat houdt dit in? En 
waarom is het belangrijk dat wij als gemeenten hier van weten? Dat heeft Bas Schuurmans laten 
zien. Zie zijn presentatie als bijlage bij het verslag. 
 
Aanvullingen: 
Zit de doorverwijzing naar Bbz er ook in? Vraagt Bas na.  
Nibud/Startpunt Geldzaken heeft diverse middelen beschikbaar om deze tool bekend te maken, zie 
ook presentatie.  
Zie ook dit artikel hierover:  

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeente-bereikt-zzp-ers-met-schulden-niet.240306.lynkx  
 
Thema’s voor 2020  
Welke thema’s willen jullie dat we volgend jaar tijdens de ledenvergaderingen behandelen?  
 

 Advies commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap, volgt eind januari 2020), met 
daarin de meer structurele voorstellen over de positie van de zelfstandigen. De rode draad 
uit hun tussenrapport was het verkleinen van de fiscale en sociale zekerheidsverschillen 
tussen werknemers en zelfstandigen. De uitwerking van het advies van deze commissie is aan 
een volgend Kabinet. Kennisnemen van het advies en beoordelen welke impact dit heeft 
voor onze doelgroep en wat wij vanuit PPO wellicht hiermee moeten / kunnen. 

 Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (onderdeel 
pensioenakkoord). De Stichting van de Arbeid komt met een advies (februari 2020) over de 
uitwerking hiervan. Wat betekent dit voor onze doelgroep? Kunnen wij nog bijstand verlenen 
op grond van het Bbz 2004 in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid als deze verplichting 
gaat gelden? 

 Minimumtarief/zelfstandigenverklaring. Aanbieden van de wetsvoorstellen hiervan aan de 
Twee Kamer (voor de zomer van 2020). Beoordelen uiteindelijke voorstel na 
internetconsultaties ook  in samenhang met de (wel/niet) verplichte AOV. 

https://www.imk.nl/rekentool/#rekentool
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeente-bereikt-zzp-ers-met-schulden-niet.240306.lynkx


 Kredietunies. Wat doen zij voor ondernemers/zzp’ers? Waarin kunnen we elkaar 
versterken/doorverwijzen? 

 Agrariërs/visserij. Specifieke problematieken die daarbinnen spelen, verschillende 
initiatieven in het land. Wat kunnen we daarvan leren? 

 
Bovenstaande thema’s hadden we vooraf gedeeld en tijdens de vergaderingen vroegen we iedereen 
aan te geven waar behoefte aan is. Voor al deze thema’s is belangstelling!  
Verdere aanvullingen:  

- Puntsgewijze toepassing Bbz artikelen 
- Kosten externe partijen 
- Automatisering Bbz 
- Flitskrediet => ministerie? 

 
Data PPO ledenvergadering:  

-  7 feb  

-  15 mei: werkbezoek Maastricht  

-  11 september 

-  27 november 
 
Rondvraag en w.v.t.t.k.  
Angela/gemeente Heumen: “Van mijn collega’s bij financiën krijg ik een vraag over de afrekening van 

de Bbz kredieten na 1-1-2020. Zij willen weten hoe zij balans technisch om moeten gaan met de 5 

jaarstermijn van de afbetalingen aan het ministerie. Moet je die 75% in één keer als vordering op de 

balans zetten of doe je dat in de staffel van het percentage elk jaar? Dus wat je in het jaar erop moet 

terugbetalen aan het ministerie? Enkelen werken met staffel, je mag het anders doen.  

Marjolijn/gemeente Barneveld: enkele al aanvragen gehad van ondernemers vanwege de stikstof 

regels. Hebben andere gemeenten dat ook? De rest herkent zich daar nu nog niet echt in, maar de 

verwachting is wel dat er meer komen. 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

 


