Bijstand bij bedrijfsbeëindiging

Moet u noodgedwongen uw bedrijf beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is?
Dan kunt u een beroep doen op de Bbz. Als u gedurende de periode van liquidatie
van uw bedrijf onvoldoende inkomsten heeft, kunt u maximaal twaalf maanden een
aanvullende uitkering krijgen voor de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor bijstand bij bedrijfsbeëindiging, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U bent zelfstandige met een eigen bedrijf of u hebt
een zelfstandig beroep;
• U bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
• Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd;
• U werkt minstens 1.225 uur per jaar (of 875 uur en
partner 525 uur) in uw bedrijf of beroep;
• Het bedrijf wordt zo snel mogelijk beëindigd.
Dit gebeurt in ieder geval binnen twaalf maanden,
gerekend vanaf de datum van uw aanvraag.

Aanvraag indienen

Om bijstand voor bedrijfsbeëindiging aan te vragen
maakt u een afspraak met het Bureau Bijzondere
regelingen & Projecten van de afdeling Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de Zijlvest 39, Haarlem. U kunt hiervoor terecht in de Publiekshal of contact opnemen via
telefoonnummer: 023-5114200. U en uw partner moeten zich kunnen legitimeren met een officieel en geldig
legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

Als u een aanvraag indient hebben wij de volgende
gegevens van u nodig:
• Geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en uw
partner;
• uw woonsituatie, bijvoorbeeld huurovereenkomst of
hypotheekakte;
• uw bedrijfsgegevens (inschrijving handelsregister,
vergunningen, koop- of huurovereenkomst);
• het bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen;
• jaarcijfers over de laatste drie jaar;
• het inkomen en vermogen van uw gezin buiten uw
bedrijf.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau
Bijzondere Regelingen & Projecten van de afdeling Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De medewerkers van het bureau zijn van maandag tot en met
vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur.
Het nummer is (023) 511 42 00.
Via dit nummer kunt u ook een afspraak maken met een van
onze medewerkers.
Het bezoekadres is Zijlvest 39 in Haarlem (in de Raakspoort) .
De gemeente Haarlem heeft ook een website met informatie.
Kijk op www.haarlem.nl
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