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Update #5 

september 2021 

Project ‘Innovatie & professionalisering Bbz’ 
Versnellen digitalisering en vergroten expertise en 
personele inzet 

Na het aflopen van de Tozo-periode verwachten we een flinke toename van het aantal Bbz-
aanvragen. Om deze grote toename zowel op dat moment, als in de verdere toekomst te kunnen 
verwerken, zijn digitalisering én het vergroten van expertise en personele inzet voor gemeenten 
noodzakelijk.  

Als PPO Nederland zijn we hiermee aan de slag, samen met onder andere VNG, Divosa en andere 
gemeenten met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via updates 
blijven wij communiceren over de voortgang hiervan. 

 

Tijdelijke wijzigingen in het Bbz (vierde kwartaal) 
In het vierde kwartaal van 2021 wordt het Bbz (tijdelijk) vereenvoudigd op een aantal punten. De 
wijzigingen moeten de overgang van Tozo naar Bbz voor gemeenten behapbaar maken. Dit staat 
verder toegelicht in de kamerbrief over het steun- en herstelpakket in het vierde kwartaal. Het Bbz 
wordt gewijzigd op de volgende punten: 

• Er hoeft geen vermogenstoets te worden uitgevoerd.  
• Er kan aangevraagd worden met terugwerkende kracht.  
• De jaarsystematiek (waarbij gekeken wordt naar de inkomsten van een heel boekjaar) wordt 

vervangen door een maandsystematiek (vergelijkbaar met de Tozo).  
• De uitkering wordt direct om niet verstrekt.  

Gemeenten moeten zich wel voorbereiden op de wijzigingen in het Bbz. Gemeenten zullen onder 
andere hun aanvraagproces en -formulier, de beoordeling van aanvragen en de 
uitkeringsadministratie op de tijdelijke wijzigingen moeten aanpassen.  

Er zijn verschillende producten beschikbaar om gemeenten te helpen bij de uitvoering van de Bbz, 
zoals het Model aanvraagformulier en de Handreiking Bbz. Deze producten worden aangepast voor 
de nieuwe situatie. Het Model aanvraagformulier is al aangepast. De Handreiking tijdelijke 
wijzigingen Bbz en een Model beschikking tijdelijke wijzigingen Bbz zijn zeer binnenkort beschikbaar. 
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Het Model aanvraagformulier is aangepast 
De tijdelijke wijzigingen hebben ook impact op het aanvraagformulier voor Bbz. Sommige zaken 
(zoals vermogen) hoeven niet (altijd) te worden uitgevraagd. Maar andere informatie moet juist 
extra worden uitgevraagd, zoals het verwachte inkomen. Het Model aanvraagformulier is aangepast 
op de situatie in het vierde kwartaal. Het Model aanvraagformulier dat gebruikt kan worden voor de 
situatie vanaf 1 januari 2022 blijft ook beschikbaar.  

 

De Handreiking tijdelijke wijzigingen Bbz en een Model beschikking 
tijdelijke wijzigingen Bbz komen binnenkort beschikbaar  
Er wordt ook gewerkt aan een gewijzigde handreiking voor de uitvoering van het Bbz (in 
samenwerking met Stimulansz). Deze handreiking komt binnenkort beschikbaar. Daarnaast zal er ook 
een Mode beschikking tijdelijke wijzigingen Bbz gepubliceerd worden. Houd hiervoor de website van 
PPO en Stimulansz in de gaten! 

De huidige handreiking – die voor de situatie vanaf 1 januari 2022 gebruikt kan worden – blijft ook 
gewoon beschikbaar.  

 

Vragen over de wijzigingen? Laat het weten!  
Heb je een vraag? Je kunt deze opsturen naar aisia.okma@vng.nl. We verzamelen vragen van 
gemeenten om deze te bundelen en (met antwoord) te publiceren. Daarnaast zal er bij voldoende 
animo een digitale Q&A worden georganiseerd op maandag 27 september 2021.  

 

Krijgikbbz.nl is verbeterd 
In de zomer is de website www.krijgikbbz.nl op een aantal punten verbeterd. We hebben de teksten 
en vragen begrijpelijker gemaakt. Ook is de vraagboom aangepast. We verwachten dat de website de 
komende periode meer gebruikt zal gaan worden door ondernemers. Gemeenten kunnen dus ook 
meer doorverwijzingen verwachten. Als gemeente kan je zelf ook een verwijzing naar de website 
opnemen. Het voordeel van de website is dat ondernemers snel en makkelijk te weten kunnen 
komen of ze aan de voorwaarden voor Bbz voldoen.  
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- Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland en voorzitter PPO) – aanjagen en expertise 
- Wim Scholte (Bureau Zelfstandigen Fryslân) – aanjagen en expertise 
- Peter Seignette (VNG) – digitalisering 
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