Kan ik met een uitkering
voor mezelf beginnen?
Van een uitkering naar een eigen bedrijf
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Werk boven uitkering
UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij.
Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV tijdelijk inkomen op basis van
wettelijke regelingen als WW, WIA, WAO, Wajong en Ziektewet.
uwv.nl
werk.nl

Als u voor uzelf wilt beginnen
U heeft een uitkering van UWV en u wilt weer aan de slag. Een eigen
bedrijf kan een goede manier zijn om weer te gaan werken. U kunt in een
eigen bedrijf immers uw werkzaamheden zelf inrichten en afstemmen op
uw eigen mogelijkheden.
UWV kan u hierbij op weg helpen. In deze brochure leest u wat UWV voor
u kan betekenen en wat u zelf kunt en moet doen. Zo begint u goed
voorbereid aan deze nieuwe stap in uw leven. En dat vergroot de kans om
uw plannen te laten slagen.
De eerste stappen naar een eigen bedrijf vanuit een uitkering
1. Bespreek met uw contactpersoon uw plannen voor een eigen bedrijf.
2. Onderzoek uw plannen in een onderzoeksperiode:
- Test samen met uw contactpersoon uw kwaliteiten.
- Onderzoek uw idee (haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen,
vergunningen).
- Onderzoek welke ondersteuning u van UWV kunt krijgen (krediet, 		
vergoedingen, aanvulling inkomen).
- Vraag informatie bij de Belastingdienst.
- Vraag informatie en advies bij de Kamer van Koophandel.
- Stel een ondernemingsplan op.
3. Bespreek met uw contactpersoon of uw plannen haalbaar zijn.
4. Besluit of u gaat beginnen als zelfstandig ondernemer.
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Vanuit een WW-uitkering een eigen
bedrijf beginnen
Heeft u een WW-uitkering en bent u van plan een eigen bedrijf te starten?
Dan geeft UWV u in een onderzoeksperiode de tijd om deze spannende
stap goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding helpt om van uw
bedrijf een succes te maken.

De onderzoeksperiode
U krijgt van UWV de tijd om te onderzoeken of een eigen bedrijf iets voor u is.
Bespreek dit met uw werkcoach bij UWV. In de onderzoeksperiode kunt u
bijvoorbeeld uw ondernemerskwaliteiten testen, uw idee verder onderzoeken of een
ondernemingsplan opstellen. In overleg met u wordt bepaald hoe lang u de tijd krijgt.
Heeft u nog geen werkcoach? Kom dan eens langs bij het WERKbedrijf. U krijgt dan
een werkcoach toegewezen.
Tijdens de onderzoeksperiode hoeft u niet te solliciteren en houdt u uw uitkering.
Besluit u na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor u is, dan
verandert er niets aan uw situatie. U ontvangt uw uitkering en heeft dezelfde
rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.
Test uw kwaliteiten
Wilt u weten of er in u een ondernemer schuilt? Doe dan op werk.nl een korte test
om uw kwaliteiten als ondernemer te onderzoeken. Daarnaast heeft het WERKbedrijf
een test waarmee u uw kwaliteiten kunt vergelijken met de kwaliteiten van
succesvolle ondernemers. Vraag aan uw werkcoach of u deze test kunt doen.
Onderzoek uw idee
Heeft u een idee voor een bedrijf, dan gaat u natuurlijk onderzoeken of dat idee
kans van slagen heeft. U kunt het volgende doen:
• Vraag advies bij de Kamer van Koophandel en bij uw werkcoach bij UWV
WERKbedrijf.
• Zoek een geschikte vestigingsplaats.
• Bereken hoeveel geld u nodig heeft.
• Ga na of u vergunningen nodig heeft.
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• Vraag advies over verzekeringen (bijvoorbeeld een vrijwillige
arbeidsongeschiktheidsverzekering van UWV).
• Vraag informatie op bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst
kunt u de Starterskrant voor ondernemers bestellen of downloaden. Hierin staat
bijvoorbeeld informatie over de speciale startersregelingen van de
Belastingdienst. U kunt op de site ook het Handboek Ondernemen aanvragen.
Daarin staan alle fiscale wetten en regelingen voor ondernemers.
Stel een ondernemingsplan op
Als u tot de conclusie komt dat u een eigen bedrijf wilt starten, stelt u een
ondernemingsplan op. In een ondernemingsplan geeft u in ieder geval antwoord
op de volgende vragen:
• Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u?
• Wat gaat u aanbieden en waarom?
• Aan wie?
• Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt?
• Wat is uw plan van aanpak?
• Wat kost het?
• Wat moet het opleveren?
Bij de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over het opstellen van een
ondernemingsplan.

elkaar vergeleken en mogen niet van elkaar verschillen. Wij raden u dan ook aan
uw urenregistratie wekelijks zorgvuldig bij te houden.
Voor het aantal uren dat u nog een uitkering krijgt, moet u wel blijven solliciteren.
Uw uitkering gaat definitief omlaag. De uren die u opgeeft worden blijvend in
mindering gebracht op uw uitkering. Heeft u in één week 20 uur gewerkt en in de
volgende week 10 uur? Dan blijven wij 20 uur in mindering brengen op uw uitkering.
Voor het aantal uren dat u in uw eigen zaak werkt, krijgt dan dus geen WW meer.

Kiezen voor een startperiode met uitkering als voorschot
U wilt uw uitkering blijven ontvangen? Neem dan contact op met uw werkcoach. Van hem
kunt u toestemming krijgen voor een startperiode van maximaal 26 kalenderweken waarin
u met behoud van uitkering aan uw eigen onderneming werkt. U hoeft tijdens de start
periode niet te solliciteren. U krijgt toestemming voor de startperiode als de kans groot is
dat u met uw eigen bedrijf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Om te beoordelen of dat
zo is, kan uw werkcoach u uitnodigen voor een competentietest. U kunt dan ook uw
ondernemingsplan toelichten. Op werk.nl vindt u meer informatie over deze test.
U krijgt uw uitkering in de startperiode als voorschot. Als u nog niet direct voldoende
verdient als zelfstandige, bent u zo wel verzekerd van inkomsten. Na ruim twee jaar
verrekent UWV uw inkomsten als zelfstandige met uw uitkering.

Kiezen voor minder uitkering

Hoe en wanneer worden uw inkomsten uit de startperiode verrekend?
Tijdens de startperiode krijgt u uw WW-uitkering als voorschot. Na ruim twee jaar
bekijkt UWV of u dat voorschot gedeeltelijk of helemaal moet terugbetalen.
Hoeveel u van het voorschot moet terugbetalen, ligt aan uw inkomsten. Ook uw
inkomsten na de startperiode tellen mee. Het gaat om de totale inkomsten in de
periode van 52 weken na de start van uw bedrijf. UWV stelt uw inkomsten vast op
basis van uw definitieve belastingaanslagen. Maakt u geen winst en heeft u ook
geen andere inkomsten, dan hoeft u niets terug te betalen. Uw werkcoach kan u
meer vertellen over het terugbetalen van de uitkering.

U kiest voor minder uitkering? U heeft dan geen toestemming nodig van uw
werkcoach om uw bedrijf op te zetten. U geeft op het Wijzigingsformulier WW het
aantal uren op dat u als zelfstandige werkt. Voor die uren krijgt u dan geen WW
meer. Let er op dat dan alle uren meetellen die u aan uw bedrijf besteedt. Dus ook
de uren besteed aan bijvoorbeeld het werven van klanten, boekhouding, studie,
reizen of overleg met financiers. U moet deze uren ook doorgeven aan de
Belastingdienst. De urenopgaven aan UWV en de Belastingdienst worden met

Let op: Tijdens de startperiode met uitkering hoeft u voor UWV uw uren niet bij te
houden. UWV kijkt bij de verrekening later alleen naar uw inkomsten. U moet uw uren
echter wel bijhouden voor de Belastingdienst. Aan de hand van uw urenopgaaf
berekent de Belastingdienst of u zelfstandigenaftrek kan krijgen. Dat betekent dat
u minder belasting hoeft te betalen als u in het eerste jaar als zelfstandige meer
dan 1225 uren aan uw eigen bedrijf heeft besteed.

De start van uw eigen bedrijf
Besluit u na de onderzoeksperiode daadwerkelijk aan de slag te gaan als zelfstandig
ondernemer? Dan krijgt u als het goed is inkomsten uit uw eigen bedrijf. Dat heeft
gevolgen voor uw uitkering. Uw uitkering kan op twee manieren worden
aangepast. U kunt kiezen voor minder uitkering. U kunt er ook voor kiezen uw
uitkering in een startperiode van maximaal 26 weken als voorschot te behouden.
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Alle uren die u aan uw bedrijf besteedt tellen mee. Dus ook de uren besteed
aan bijvoorbeeld het werven van klanten, boekhouding, studie, reizen of overleg
met financiers.

⁄ Voorbeeld
Uw startperiode als zelfstandige begon op 1 oktober 2008 en liep tot en met
31 maart 2009 (26 weken). Tijdens deze startperiode ontving u de WW-uitkering
als voorschot. In 2008 maakte u geen winst, omdat u hoge investeringskosten
had. In 2009 maakte u wel winst, namelijk ¤ 15.000.
De uiteindelijke berekening wordt gemaakt als de definitieve aanslagen over 2008
en 2009 door de Belastingdienst zijn afgegeven. Dan bekijkt UWV of u een deel
van uw WW-uitkering terug moet betalen.
We stellen op basis van de belastingaanslagen uw inkomsten als zelfstandige over
de periode van 52 weken vanaf de start van uw eigen bedrijf vast op ¤ 11.250.
Dit bedrag wordt dan als volgt berekend: 13 weken in 2008 ¤ 0 inkomsten en in
heel 2009 ¤ 15.000 inkomsten. De berekening gaat over een periode van 52 weken
vanaf de start van uw bedrijf. Dus 13 weken in 2008 en 39 weken in 2009.
39/52 van ¤ 15.000 is ¤ 11.250.
Uw inkomsten over de eerste 26 weken worden vastgesteld op ¤ 5.625 (26/52 van
¤ 11.250). Hiervan moet u 70% terugbetalen. Dat is een bedrag van ¤ 3.937,50.

Hoe voorkomt u dat u een flink bedrag moet terugbetalen?
Als u met uw eigen onderneming in de eerste 52 weken veel geld verdient, kan
het zijn dat u uw uitkering grotendeels moet terugbetalen. Als u dat al tijdens de
startperiode ziet aankomen, kunt u UWV vragen uw voorschot tussentijds te verlagen
of uw uitkering te beëindigen. U voorkomt dan dat u na twee jaar opeens een flink
bedrag moet terugbetalen.

Gaat u aansluitend aan de startperiode parttime door als zelfstandige?
Dan krijgt u geen WW meer voor de uren die u aan uw eigen bedrijf besteedt.
Houd er rekening mee dat àlle uren die u besteedt aan uw bedrijf meetellen.
Dus niet alleen gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld uren besteed aan werven van
klanten, studie of boekhouding en reistijd. U krijgt wel een uitkering voor de overige
uren. Voor die uren moet u dan ook blijven solliciteren. U vult voor iedere week een
inkomstenformulier in.
Let op: mocht u tijdelijk minder werk hebben als zelfstandige, dan gaat uw
uitkering niet omhoog.

⁄ Voorbeeld
U was voor 40 uur werkloos en u blijft na de startperiode voor 32 uur als
zelfstandige werken. U krijgt dan een WW-uitkering voor 8 uur. Na 8 maanden
besluit u – om welke reden dan ook – een dag minder aan uw eigen bedrijf te
besteden. Uw WW gaat niet omhoog: u houdt dan de uitkering voor 8 uur.
Besluit u aansluitend aan de startperiode te stoppen met uw bedrijf?
Dan wordt afhankelijk van uw recht op WW, uw WW-uitkering voortgezet.
U bent dan wel weer verplicht te solliciteren.

Geld lenen voor de start van uw eigen bedrijf
Heeft u extra geld nodig voor de start van uw eigen bedrijf? Dan kunt u proberen
via een bank een geldlening te krijgen. Als dit niet lukt kunt u misschien via UWV
op een andere manier een krediet krijgen. Uw contactpersoon kan u meer vertellen
over de verschillende kredietmogelijkheden.

Wat gebeurt er met uw uitkering na de startperiode?
Gaat u aansluitend aan de startperiode fulltime door met uw bedrijf?
Dan stopt uw WW-uitkering.
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Wat gebeurt er als uw onderneming niet slaagt?
Komt u er na de startperiode achter dat uw onderneming niet levensvatbaar is en
stopt u ermee? Dan kunnen wij uw eerdere WW-uitkering misschien voortzetten.
Of u weer een WW-uitkering krijgt is afhankelijk van hoe lang u recht had op WW en
hoe lang u een eigen bedrijf heeft gehad. Als u minder dan 18 maanden recht had
op WW, krijgt u weer WW als u binnen 18 maanden na de start met uw eigen bedrijf
stopt. Had u langer dan 18 maanden recht op WW? Dan krijgt u weer uw uitkering
als u stopt binnen het aantal maanden waar u recht op had. Heeft u geen recht
meer op WW? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen. Informeer
hiervoor bij uw gemeente.

⁄ Voorbeeld
U heeft recht op 12 maanden WW. U begint een eigen bedrijf na 6 maanden
uitkering. U stopt met uw eigen bedrijf na 6 maanden. Dan kunt u weer uw
WW-uitkering krijgen voor de resterende 6 maanden.
U heeft recht op 20 maanden WW. U begint een eigen bedrijf na 6 maanden.
U stopt met uw eigen bedrijf na 18 maanden. Dan kunt u weer uw WW-uitkering
krijgen voor de resterende 14 maanden.
U heeft recht op 20 maanden WW. U begint een eigen bedrijf na 6 maanden.
U stopt met uw eigen bedrijf na 22 maanden. Dan kunt u geen WW-uitkering
meer krijgen.
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Vanuit een Ziektewet- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering
een eigen bedrijf beginnen
Heeft u een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en wilt u voor uzelf
beginnen? Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij UWV. U kunt met hem
afspreken dat u tijdens de voorbereiding niet hoeft te solliciteren. Zorg er wel voor
dat u ingeschreven staat bij UWV Werkbedrijf. Krijgt u een baan aangeboden?
Dan bekijkt u samen wat het beste is: de baan aannemen of doorgaan met de
voorbereidingen voor uw eigen bedrijf. Bent u goed op weg met het opzetten
van uw bedrijf? Dan mag u daar waarschijnlijk mee doorgaan. Besluit u na de
onderzoeksperiode met uw eigen bedrijf te beginnen? Dan krijgt u als het goed
is inkomsten uit uw eigen bedrijf. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Waarmee kan UWV u ondersteunen?
Bespreek met uw contactpersoon bij UWV wat u nodig heeft om aan de slag te
gaan als zelfstandig ondernemer.
UWV kan u ondersteunen met:
• een voorbereidings- en starterskrediet, als u nog niet gestart bent met uw bedrijf;
• een vergoeding voor begeleiding bij uw werk als zelfstandige;
• een vergoeding voor voorzieningen op en rond uw werkplek;
• een vergoeding voor vervoer van uw woonadres naar uw onderneming en terug;
• een aanvulling op uw inkomen gedurende maximaal de eerste vier jaar van uw
ondernemerschap.
Wanneer komt u in aanmerking voor deze ondersteuning?
U kunt één of meer van de genoemde vergoedingen aanvragen als uw ziekte of
handicap waarschijnlijk langer dan een jaar gaat duren en u de voorziening nodig
heeft voor het verrichten van uw werk.
UWV vergoedt geen bedragen lager dan ¤ 117. U kunt wel in één keer of achtereen
volgens een aantal kleine voorzieningen aanvragen die samen meer dan ¤ 117 kosten.
U moet de aanvragen dan wel binnen één kalenderjaar doen.
Heeft u hulpmiddelen nodig die niet met uw werk maar meer met uw dagelijkse
leven te maken hebben? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen via uw
gemeente of uw zorgverzekeraar.
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Wat gebeurt er met uw uitkering?
Uw inkomsten als zelfstandige worden verrekend met uw uitkering. Als u winst
gaat maken, kijken wij of de uitkering aangepast moet worden. Wij doen dit om
te voorkomen dat u achteraf veel geld moet terugbetalen Als het nodig is passen
wij uw uitkering aan. Als u het werk niet vol kunt houden, krijgt u weer uw
oude uitkering.
Let op: u hoeft voor UWV uw uren niet bij te houden. UWV kijkt bij de verrekening
later alleen naar uw inkomsten. U moet uw uren (én inkomsten) echter wel
doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat dan om alle uren besteed aan uw
eigen bedrijf. Dus ook bijvoorbeeld uren besteed aan het werven van klanten,
boekhouding, studie, reizen of overleg met financiers.

Kredietmogelijkheden
Voordat u met uw bedrijf begint, is het verstandig om te berekenen hoeveel geld u
nodig heeft om te starten. Heeft u veel geld nodig? Of kunt u zelf het beginbedrag
niet opbrengen? Dan kunt u geld lenen bij een bank of bij een particulier
(bijvoorbeeld familie). U kunt ook bij UWV krediet aanvragen. UWV kent twee
soorten kredieten voor de voorbereiding en start van uw eigen bedrijf: het
voorbereidingskrediet en het starterskrediet.
Voorbereidingskrediet
Om u goed voor te kunnen bereiden op uw ondernemerschap kunt u een
voorbereidingskrediet krijgen van maximaal ¤ 2.708. Dat kunt u bijvoorbeeld
gebruiken voor beursbezoek, vakliteratuur of om klanten te werven. U kunt het
voorbereidingskrediet aanvragen met het formulier Aanvraag voorzieningen.
Ondersteuning startende ondernemers bij re-integratie. U kunt dit vinden op uwv.nl.
De aanvraag moet u indienen met:
• Een bedrijfsplan met winstprognose waaruit blijkt hoeveel krediet u nodig heeft.
Een model is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel (kosten vanaf ¤ 7,50).
• Een verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel (aan te vragen bij
uw bank, kosten circa ¤ 5).
Starterskrediet van UWV
Als u nog niet bent gestart met uw bedrijf kunt u een starterskrediet aanvragen.
Dit krediet is een renteloze lening van UWV.
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Het starterskrediet is maximaal ¤ 32.775. De voorwaarden hiervoor zijn onder
andere:
• U heeft een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
• U krijgt een WIA-uitkering en u heeft naar het oordeel van UWV een ziekte of
handicap. U bent verzekerd voor de WIA als u in loondienst werkt, of een
uitkering van UWV heeft.
• Het werk dat u wilt gaan doen, past bij uw mogelijkheden en uw ervaring.
• Uw bank staat borg voor het bedrag van uw starterskrediet. Blijkt dit niet
mogelijk, dan kunnen wij u een rentedragende lening geven. Uw contactpersoon
bij UWV kan u meer vertellen over de voorwaarden van deze lening.
U kunt het starterskrediet aanvragen met het formulier Aanvraag voorzieningen.
Ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie. U kunt dit vinden op
uwv.nl.
Starterskrediet van andere instellingen
Als u geen starterskrediet van UWV kunt krijgen, dan kunt u misschien bij andere
organisaties of de gemeente een krediet krijgen. Uw contactpersoon bij UWV kan u
meer vertellen over de verschillende kredietmogelijkheden.
Terugbetalen krediet
Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die u moet
terugbetalen. U begint meteen met terugbetalen als u het krediet heeft gekregen.
U krijgt hier maximaal tien jaar de tijd voor. U hoeft het voorbereidingskrediet niet
terug te betalen als u al kosten heeft gemaakt en UWV u het starterskrediet weigert.
Let op: als u zelf de aanvraag voor een starterskrediet intrekt, moet u het
voorbereidingskrediet wel terugbetalen.

Vergoedingen
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een vergoeding te krijgen zodat u uw
werk goed kan doen. U kunt bijvoorbeeld een vergoeding aanvragen voor
begeleiding, voor aanpassingen op de werkplek en voor vervoer.
Vergoeding voor begeleiding
Bent u doof, blind of heeft u een motorische handicap? Dan kunt u een vergoeding
krijgen voor het inhuren van mensen die u helpen met taken op uw werk die u door
uw handicap niet goed zelf kunt doen (intermediaire activiteiten). Denk daarbij aan

12

een doventolk of een voorleeshulp. Wij vergoeden de goedkoopste geschikte
voorziening. Deze vergoeding kunt u krijgen voor een aantal van uw werkuren.
U houdt uw vergoeding zolang u aan de voorwaarden voldoet en zolang u uw
uitkering krijgt. Als uw uitkering eindigt omdat u volledig als zelfstandig
ondernemer aan de slag gaat, stopt UWV uiterlijk na twee maanden ook met het
vergoeden van uw begeleiding.
Vergoeding aanpassingen op en rond uw werkplek
U kunt een vergoeding krijgen voor zaken die u nodig heeft op en rond uw
werkplek. Denk hierbij aan orthopedische werkschoenen of aan aangepast
gereedschap. Of aan communicatiehulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen,
zoals een brailleleesregel. Ook voor de inrichting van uw bedrijf kunt u
vergoedingen krijgen, bijvoorbeeld voor een aangepast toilet. U kunt overigens
alleen tijdens de eerste drie jaar van uw zelfstandig ondernemerschap een
vergoeding krijgen.
Bent u volledig aan het werk als zelfstandige en verdient u genoeg om in uw
levensonderhoud te voorzien? Dan krijgt u geen vergoeding. Kijk voor meer
informatie op uwv.nl.
U kunt de vergoeding voor begeleiding of werkplekvoorzieningen aanvragen met
het formulier Aanvraag voorzieningen. Ondersteuning bij uw visuele, auditieve of
motorische handicap. U kunt dit vinden op uwv.nl.
Vergoeding vervoer
Als u gaat werken en het reizen is vanwege uw ziekte of handicap lastig, dan
kunnen wij u ondersteunen met:
• een vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto;
• een bruikleenauto;
• een vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto;
• een vergoeding voor taxivervoer.
Deze vervoersvergoedingen zijn aan specifieke regels gebonden. Informeer
hiernaar bij UWV. U kunt de vervoersvergoedingen aanvragen met het formulier
Aanvraag vergoeding vervoer op uwv.nl.
U krijgt alleen een vervoerskostenvergoeding als uw (gezins)inkomen in 2009 lager
is dan ¤ 33.500 bruto. Hoe u dit (gezins)inkomen berekent, leest u op het formulier
Aanvraag vergoeding vervoer op uwv.nl.
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Voor voertuigen en aanpassingen die alleen bestemd zijn voor invaliden geldt geen
inkomensgrens. Denkt u hierbij aan driewielfietsen, elektrische rolstoelen,
buitenwagens zoals Arola en Pendel en aanpassingen aan uw auto.

Aanvulling op uw inkomen
Heeft u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en verdient u als zelfstandige nog niet
wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan kunt u een aanvulling
op uw inkomen krijgen. Dit heet inkomenssuppletie. De aanvulling is maximaal 20%
van wat de arbeidsdeskundige heeft ingeschat. Deze aanvulling duurt maximaal
vier jaar en wordt geleidelijk afgebouwd. U kunt de aanvulling aanvragen met het
formulier Aanvraag inkomenssuppletie. U kunt dit vinden op uwv.nl.
Doe dit wel binnen een half jaar na de afsluiting van het boekjaar. Als u voldoet aan
de voorwaarden, krijgt u de aanvulling met terugwerkende kracht. Deze aanvulling
kunt u niet krijgen als u een WIA- of Ziektewet-uitkering heeft.

Vanuit een bijstandsuitkering een
eigen bedrijf beginnen
Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u aan de slag als zelfstandig ondernemer?
Dan kan uw gemeente u mogelijk ondersteunen bij het starten van een eigen
bedrijf. Bijvoorbeeld met een lening of voorbereidingskrediet. Met zo’n krediet
kunt u uw voorbereidings- en investeringskosten betalen. Verder kunt u bij de
gemeente een starterskrediet aanvragen, bijvoorbeeld om een bedrijfsauto of
spullen voor uw kantoor te kopen. Zodra u begint met uw bedrijf wordt het krediet
omgezet in een lening (met rente) die u moet terugbetalen.
Voordat u krediet krijgt, bekijkt de gemeente eerst of een eigen bedrijf de beste
mogelijkheid voor u is om weer aan het werk te gaan. Als een baan bij een
werkgever beter bij u past, krijgt u geen krediet voor een eigen bedrijf.
Soms kunt u uw bijstandsuitkering houden als u voor uzelf begint. Is dat niet het
geval, dan kunt u mogelijk tijdelijk een lening van de gemeente krijgen.
Wilt u precies weten wat de gemeente voor u kan doen? Ga dan langs bij de
afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.
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Belastingzaken

Meer informatie?

Als u ondernemer wordt, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Als u zich
inschrijft bij de Kamer van Koophandel kunt u zich soms ook direct aanmelden bij
de Belastingdienst.

Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten
wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft,
bel dan met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief).

De Belastingdienst wil weten wat uw inkomsten zijn omdat u daarover belasting
gaat betalen. Bovendien beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van uw
urenopgave of u in aanmerking komt voor een zelfstandigenaftrek. Dat betekent
dat u minder belasting hoeft te betalen als u in uw eerste jaar als zelfstandige
meer dan 1225 uren aan uw eigen bedrijf heeft besteed.

Interessante informatie over het starten van een onderneming kunt u vinden op:
belastingdienst.nl
kvk.nl (Kamers van Koophandel)
mkb.nl (Midden- en kleinbedrijf)
werk.nl

UWV en de Belastingdienst controleren uw uren
Als u vanuit een uitkering start als zelfstandig ondernemer, moet u aan UWV èn aan
de Belastingdienst de uren die aan uw eigen bedrijf heeft besteed doorgeven. Let op:
het gaat dan om álle uren. Dus niet alleen gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld uren
besteed aan werven van klanten, studie en administratie en reisuren.
Het is belangrijk dat uw urenopgave aan de Belastingdienst en UWV niet van elkaar
verschillen. Deze urenopgaven worden met elkaar vergeleken. Als blijkt dat er verschillen
zijn, kan dat voor u vervelende gevolgen hebben. Het kan betekenen dat u te veel
ontvangen uitkering aan UWV moet terug betalen. Of dat u te weinig betaalde belasting
alsnog moet betalen. Wij raden u aan uw administratie zorgvuldig bij te houden.

Verzekeren van inkomen
Als u een eigen bedrijf heeft, krijgt u niet automatisch een uitkering als u ziek of
arbeidsongeschikt wordt. Wilt u toch verzekerd zijn voor verlies van inkomen? Dan
moet u als ondernemer zelf uw verzekering regelen. U kunt dat doen via een verzekeringsmaatschappij. Maar u kunt als startende ondernemer ook een vrijwillige verzekering
bij UWV afsluiten. Daarmee bent u toch verzekerd van inkomen als u ziek of
arbeidsongeschikt wordt.
U kunt zich verzekeren voor ziekte en zwangerschap (Ziektewet-verzekering) en arbeidsongeschiktheid (WIA- verzekering). U kunt zich niet verzekeren voor werkloosheid.
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