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Starten vanuit een uitkerings-
situatie

Bij de start van een eigen bedrijf is het belangrijk u goed te informeren over de
vele regels en voorschriften waarmee u als toekomstig zelfstandige te maken
krijgt. Uw uitgangspositie bepaalt in belangrijke mate welke regels van toe-
passing zijn. Deze tekst gaat in op het starten van een bedrijf als sprake is van
een bijstands-, WW- of WIA/WAO-uitkering.

Heel belangrijk bij de start vanuit een uitkerings-

positie is te weten welke gevolgen dat met zich

meebrengt. U kunt daarbij zowel denken aan de

gevolgen voor uw uitkering, als aan de met de start

samenhangende veranderingen op het gebied van

sociale zekerheid.

Er is meestal sprake van één van de volgende drie

situaties:

1) starten met een bijstandsuitkering;

2) starten met een WW-uitkering;

3) starten met een WIA/WAO-uitkering.

1. Starten vanuit een bijstandsuitkering (WWB)

Indien u een eigen bedrijf wilt starten vanuit uw

bijstandsuitkering, neemt u contact op met de

Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD). Hier kunt u

informatie inwinnen over de gevolgen voor uw

uitkering. De gemeente kan u ook inlichten over

financieringsmogelijkheden en financiële onder-

steuning op grond van het Besluit bijstandverlening

zelfstandigen (Bbz).

Tijdens de voorbereiding van uw bedrijf kunt u

maximaal 1 jaar vrijgesteld worden van sollicitatie-

plicht. Tevens kunt u gebruik maken van een voor-

bereidingskrediet (max. € 2.708,- in 2010), indien

uw bedrijf start, betaalt u dit bedrag terug.

Na de start kan uw uitkering maximaal 3 jaar door-

lopen op basis van een renteloos voorschot. Indien

uw inkomen uit bedrijf en het voorschot van de

uitkering gezamenlijk boven bijstandniveau uitko-

men betaalt u terug.

Vanuit uw bijstandsituatie kunt u bij uw gemeente

een aanvraag doen voor startkapitaal. Dit is een

lening en bedraagt maximaal € 32.905,- (2010).

Als zelfstandig ondernemer regelt u uw eigen ziek-

tekosten- en eventueel arbeidsongeschiktheids-

verzekering.

2. Starten vanuit een WW-uitkering

Als u vanuit uw WW-uitkering een bedrijf wilt star-

ten krijgt u via de uitkeringsverlenende instantie,

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(UWV) een reïntegratiecoach toegewezen. Van

deze coach kunt u toestemming krijgen om zes

maanden in uw eigen onderneming te werken

terwijl u uw uitkering behoudt. Dit wordt de start-

periode genoemd. Gedurende deze 6 maanden

krijgt u de tijd om de levensvatbaarheid van uw

bedrijf te bewijzen.

Tijdens de startperiode hoeft u niet te solliciteren.

Uw inkomsten worden wel gedeeltelijk verrekend

met uw uitkering. U krijgt de uitkering als voor-

schot. Na 2 jaar verrekent het UWV uw inkomsten

als zelfstandige met uw uitkering. Als u met uw

eigen onderneming direct veel geld verdient, kunt

u het UWV verzoeken uw voorschot te verlagen of

uw uitkering te beëindigen.

Tijdens de startperiode blijft u op basis van uw

WW-uitkering verzekerd voor ziektekosten en

arbeidsongeschiktheid. De korting op uw uitkering

op basis van uw inkomsten als ondernemer heeft

hierop geen invloed.

Als na de startperiode uw WW-uitkering wordt

beëindigd bent u als ondernemer zelf verantwoor-

delijk voor het afsluiten van een ziektekosten- en

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsonge-

schiktheidsverzekeringen worden aangeboden

door UWV (de zogenaamde vrijwillige verzekerin-

gen) en door particuliere verzekeraars. Naar een

ziektekostenverzekering kunt u informeren bij

(particuliere) verzekeraars.

Voor deelname aan deze regeling is toestemming

van het UWV nodig. Het UWV boordeelt het plan

van aanpak en maakt afspraken over de sollicita-

tieplicht.

Herlevingstermijn WW-recht

Indien het bedrijf wordt gestaakt bestaat - binnen

een termijn van uiterlijk 18 tot 38 maanden (afhan-

kelijk van recht op WW) - de mogelijkheid het recht

op WW te laten herleven.



3. Starten vanuit een WIA/WAO-uitkering

Indien u als zelfstandig ondernemer wilt beginnen

en (gedeeltelijk) arbeids-ongeschikt bent verklaard,

is het belangrijk tijdig contact op te nemen met

UWV. In de WIA gelden dezelfde regels voor een

startende ondernemer als voor degene die in

dienstbetrekking gaat werken. Dit betekent onder

andere dat 70% van het verdiende inkomen in

mindering wordt gebracht op de uitkering. Ook is

een herbeoordeling mogelijk.

Daarnaast kent de WIA mogelijkheden op het

gebied van begeleiding en financiering richting

zelfstandig ondernemerschap. Indien u een WAO /

WAZ / WAJONG / WIA of ZW-uitkering heeft kunt

u in aanmerking komen voor een voorbereidings-

krediet vanuit de URS regeling (Uitvoeringsrege-

ling starterskrediet, maximaal € 2.708,- in 2010).

Voor uw startkapitaal kunt u een verzoek indienen

bij het UWV of uw gemeente. Deze lening be-

draagt maximaal € 32.905,- (in 2010).

Individuele reïntegratieovereenkomst (IRO)

Op basis van een individuele reïntegratie-

overeenkomst (IRO) kunnen mensen met een

WIA/WAO of WW-uitkering een begeleidingsplan

op maat maken, al dan niet met een reïntegratie-

bedrijf naar keuze, waarna UWV een IRO sluit met

een reïntegratiebedrijf. Begeleiding is voor de

doelgroep kosteloos.

Informeert u naar de mogelijkheden bij uw UWV

kantoor.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz biedt mensen met een bijstandsuitkering,

WW-uitkering of met een inkomen op of onder

bijstandsniveau de mogelijkheid om financiële

ondersteuning te krijgen zodat zij zich als zelfstan-

dige kunnen vestigen. Doel is dat u na verloop van

tijd daardoor een inkomen kunt verwerven. Onder-

steuning is mogelijk met een krediet. Dit is maxi-

maal € 32.905 (in 2010). Hiernaast is ondersteu-

ning in de vorm van levensonderhoud mogelijk

door een inkomensaanvulling via een Bbz uitke-

ring. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u

aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals onder

andere een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Voor meer informatie en hulp bij uw voorbereidin-

gen kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke

Sociale Dienst (GSD).

Belangrijk voor alle starters met een uitkering

Neem vooraf altijd contact op met de uitkerings-

verlenende instantie. WW- en bijstandsuitkeringen

ontvangt u o.a. op basis van het feit dat u beschik-

baar bent voor de arbeidsmarkt. Starten zonder

vooraf contact op te nemen met de uitkeringsver-

lenende instantie, kan leiden tot stopzetting van de

uitkering! U bent immers niet meer beschikbaar

voor de arbeidsmarkt.

Internetadressen

www.szw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatie over sociale zekerheid. Werk, uitkerin-

gen, verzekeringen, reïntegratie, Bbz etc.

www.bpv.nl

Breed Platform Verzekerden en Werk

Landelijk adviespunt over werk, sociale zekerheid

en verzekeringen.

www.uwv.nl

Uitvoering Werknemersverzekeringen

Onderwerpen o.a. WW, WIA/WAO, reïntegratie,

vrijwillige verzekeringen. Hier kunt u de brochure

“Kan ik met een uitkering ook voor mezelf begin-

nen?” downloaden.

www.werk.nl

UWV WERKbedrijf

Informatie over arbeidsmarkt en informatie over de

aanvraag WW- en bijstandsuitkering.

www.belastingdienst.nl

Belastingdienst

Overzicht belastingzaken voor starters, downloads

over diverse onderwerpen.

Seminars

De kamer van koophandel organiseert o.a. de

volgende seminars:

- Start een eigen bedrijf

- Starten vanuit een uitkering

- Starten als freelancer

Voor het direct aanmelden en voor actuele infor-

matie over data en locaties verwijzen wij u door

naar www.kvk.nl onder het kopje 'Ga direct naar:

seminars'. U kunt ook contact opnemen met uw

eigen kamer van koophandel.

Meer vragen?

www.kvk.nl


