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Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW (voor en na 1 januari 
2013)

FNV Zelfstandigen
Digitaal FNV Zelfstandigen

© FNV Zelfstandigen 2014.
Bezoek de website van FNV Zelfstandigen en blijf goed geïnformeerd:
www.fnvzzp.nl.

FNV Zelfstandigen is een belangenbehartiger voor zzp’ers die zich richten 
op innovatief ondernemerschap. FNV Zelfstandigen wil gezond en innova-
tief ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering en 
zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij 
de wensen en behoeften van zzp’ers. Door goede afspraken te maken met 
overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen 
bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers 
versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar 
zelfstandig professionals elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, 
kunnen zij ook op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso 
en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelf-
standige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden. Meer 
informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op Twitter @FNVZZP.
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Dit eerste katern is gebaseerd op de regeling die tot 1 januari 
2013 gold. Voor de regeling die na 1 januari 2013 is gaan 
gelden, staan in het tweede toegevoegde katern.

Wie wil starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW 
wordt geconfronteerd met een belangrijke hoofdregel. Alle 
uren die worden gemaakt in verband met het bedrijf gaan 
definitief van de WW-uitkering af. Alle onbetaalde (indi-
recte) uren, zoals administratie, acquisitie, reisuren naar een 
opdrachtgever, scholing, netwerken, tellen daarin mee. 

Als u recht heeft op een WW-uitkering van 35 uur per week 
en in een bepaalde week 30 uur heeft gewerkt (inclusief de 
niet-betaalde uren), dan wordt de WW verlaagd naar 5 uur
per week. De WW-uitkering herleeft niet als u de week 
daarna maar 10 uur als zelfstandige werkt . U bent de 30 uur 
WW dus definitief kwijt, ook al heeft u maar één week 30
uur als zelfstandige gewerkt tijdens de WW-uitkering.
 
Om het definitieve verlies van uw WW-uitkering te voorko-
men kunt u ook kiezen voor de startersregeling.

Na verkregen toestemming van UWV (na contact met uw 
werkcoach) voor de startersregeling kon u gedurende zes 
maanden een bedrijf gaan opzetten. U behield uw WW-uit-
kering en hoefde niet te solliciteren. De WW-uitkering wordt 
niet gekort op basis van het aantal gewerkte uren (zoals in 
bovenstaand voorbeeld). Wel wordt er achteraf gekort op 
basis van uw inkomsten.

De startersperiode duurt maximaal 26 weken. Bij het 
berekenen van het inkomen dat gehanteerd wordt om te 
verrekenen met uw WW-uitkering wordt niet alleen betrok-
ken wat tijdens de zes maanden startersperiode is verdiend, 
maar ook dat wat in de zes maanden ná de startersperiode 
is verdiend. Uw inkomsten over 52 weken per begin van de 
startersperiode zijn dus bepalend. 

Voorbeeld

Hoe werkt de  
startersregeling tot  

1 januari 2013?
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Er wordt niet alleen gekeken naar uw inkomsten (veelal 
winst uit onderneming) maar de regeling schrijft ook voor 
dat de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling moeten 
worden opgeteld bij uw inkomen. 

Het inkomen over 52 weken is meestal verdeeld over twee 
kalenderjaren zodat UWV - pas nadat de Belastingdienst 
uw definitieve belastingaanslagen heeft vastgesteld – kan 
bepalen welke inkomsten u heeft gehad en hoe die zich 
verhouden tot uw WW-uitkering. Dat kost dus nogal wat tijd 
voordat u - als u voor 1 januari 2013 bent gestart - van UWV 
zult horen of en zo ja, hoeveel u aan WW-uitkering moet 
terugbetalen. Van de inkomsten van de startende zelfstan-
dige wordt 70% in mindering gebracht op de uitkering die 
gedurende de startperiode is verstrekt. De inkomsten over de 
tweede periode van 26 weken worden deels toegerekend aan 
de eerste periode van 26 weken, ook al had u over de tweede 
periode van 26 weken geen WW-uitkering meer.  
 
Was u al gestart als zelfstandig ondernemer nog voordat u in 
de WW bent gekomen, dan kunt u wellicht aanspraak maken 
op de vrijlatingsregeling. U kunt dan namelijk niet meer in 
aanmerking komen voor de startersregeling, omdat u geen 
starter meer bent voor de WW.
De vrijlatingsregeling houdt in dat de uren die u heeft 
besteed aan uw bedrijf voordat u in de WW terecht kwam 
(c.q. het moment van arbeidsurenverlies), niet leiden tot een 
korting op de WW-uitkering. Ook dit is een uitzondering op 
de eerdergenoemde hoofdregel.
Deze uren mag u in de WW-periode blijven maken als zelf-
standige zonder dat deze van de WW worden afgetrokken. 

De vrij te laten uren berekent u, door alle gemaakte uren 
(betaalde en niet-betaalde uren) - waarin u gewerkt heeft 
als zelfstandig ondernemer over een periode van 26 weken 
voorafgaande aan de WW-uitkering (c.q. het moment van 
arbeidsurenverlies) - bij elkaar op te tellen en vervolgens te 
delen door 26.

Vrijlatingsregeling
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Als u in die 26 weken met vakantie bent geweest of ziek en 
om die reden geen uren als zelfstandig ondernemer heeft 
gemaakt, moet u toch de optelling van de uren delen door 
26. De periode schuift niet op voor de berekening. 

In rechtspraak wordt bij een ontslag waarbij u al eerder bent 
vrijgesteld van werkzaamheden het moment - waar vanaf 
26 weken terug wordt gerekend – gelegd op het moment 
waarop u die vrijstelling van uw werkgever kreeg. Dat kan 
dus afhankelijk van de omstandigheden nogal afwijken van 
het moment waarop de WW-uitkering (het arbeidsurenver-
lies) optreedt.
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Starten vanuit de WW 
vanaf 1 januari 2013
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Per 1 januari 2013 zijn de regels over het korten op WW-
uitkering bij starters gewijzigd. Over de regels over de 
startersregeling die voor 1 januari 2013 golden is een aparte 
Whitepaper beschikbaar.

Wie wil starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW 
wordt geconfronteerd met een belangrijke hoofdregel. 
Alle uren die worden gemaakt in verband met het bedrijf 
gaan definitief van de WW-uitkering af. Alle onbetaalde 
(indirecte) uren, zoals administratie, acquisitie, reisuren naar 
een opdrachtgever, scholing, netwerken, tellen daarin mee

Als u recht heeft op een WW-uitkering van 35 uur per week 
en in een bepaalde week 30 uur heeft gewerkt (inclusief 
de niet-betaalde uren), dan wordt de WW verlaagd naar 5 
uur per week. De WW-uitkering herleeft niet als u de week 
daarna maar 10 uur als zelfstandige werkt . U bent de 30 uur 
WW dus definitief kwijt, ook al heeft u maar één week 30 
uur als zelfstandige gewerkt tijdens de WW-uitkering.

Om het definitieve verlies van uw WW-uitkering te 
voorkomen kunt u ook kiezen voor de startersregeling.

Na verkregen toestemming van UWV (na contact met uw 
werkcoach) voor de startersregeling kon u gedurende zes 
maanden een bedrijf gaan opzetten. U behoudt uw WW-
uitkering en hoeft niet te solliciteren. De WW-uitkering 
wordt niet gekort op basis van het aantal gewerkte uren 
(zoals in bovenstaand voorbeeld) maar uw WW-uitkering 
wordt gekort met 29%. U houdt dus 41% over. 

Er wordt niet meer achteraf gekort op uw inkomsten zoals 
dat gebeurt bij starters die voor 1 januari 2013 toestemming 
kregen een startperiode in te gaan. Uitzondering is als u 
bovenop de WW-uitkering ook toeslag ontvangt. Krijgt u 
ook een toeslag op uw uitkering, dan zal na een periode van 
twee jaar bekeken worden of en zo ja in hoeverre de toeslag 
die u tijdens deze periode ontving terugbetaald moet 
worden. 

Voorbeeld

Hoe werkt de  
startersregeling na   

1 januari 2013?
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Uiteraard dient UWV/de werkcoach toestemming te verlenen 
voor een startersperiode. Deze periode van 26 weken hoeft u 
niet te solliciteren en kunt u volledig werken aan de opbouw 
en uitbouw van uw onderneming. 

Als u halverwege de startperiode toch besluit te stoppen 
met uw onderneming, blijft de korting van 29% wel de volle 
startersperiode doorlopen. U kunt in de startersperiode geen 
opdrachten uitvoeren voor uw voormalig werkgever. Doet u 
dat wel dan wordt de uitkering volledig gekort.

Gaat u aansluitend aan de startperiode fulltime door met uw 
bedrijf? Dan stopt uw WW-uitkering.

Als u uw onderneming parttime voortzet dan krijgt u over 
de uren die u aan uw onderneming besteedt geen WW meer. 
Het gaat dan zowel over directe als over indirecte uren. U 
heeft wel recht op WW voor de overige uren en daarvoor 
geldt een sollicitatieplicht.

U was voor 38 uur werkloos en u blijft na de startperiode 
voor 28 uur als zelfstandige werken. U krijgt dan een 
WW-uitkering voor 10 uur. Als u later minder uren aan 
uw onderneming besteedt, wordt  de WW-uitkering niet 
verhoogd.

Als u volledig als zelfstandige bent gaan werken dan is uw 
uitkering na de startersperiode gestopt. Als de onderneming 
daarna toch niet lukt dan kunt u toch nog uw overgebleven 
uitkering krijgen mits u volledig stopt met uw onderneming 
en de duur van uw recht op uitkering nog niet is verstreken.

Was u al gestart als zelfstandig ondernemer nog voordat 
u in de WW bent gekomen, dan kunt u wellicht aanspraak 
maken op de vrijlatingsregeling. U kunt dan namelijk niet 
meer in aanmerking komen voor de startersregeling, omdat 
u geen starter meer bent voor de WW. De vrijlatingsregeling 
houdt in dat de uren die u heeft besteed aan uw bedrijf 
voordat u in de WW terecht kwam (c.q. het moment van 
arbeidsurenverlies), niet leiden tot een korting op de WW-
uitkering. Ook dit is een uitzondering op de eerdergenoemde 
hoofdregel.

Let op:

Geen uitkering na de 
startperiode?

Voorbeeld

Lukt de onderneming 
helaas niet, wat dan?

Vrijlatingsregeling
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Deze uren mag u in de WW-periode blijven maken 
als zelfstandige zonder dat deze van de WW worden 
afgetrokken. De vrij te laten uren berekent u, door alle 
gemaakte uren (betaalde en niet-betaalde uren) - waarin u 
gewerkt heeft als zelfstandig ondernemer over een periode 
van 26 weken voorafgaande aan de WW-uitkering (c.q. het 
moment van arbeidsurenverlies) - bij elkaar op te tellen en 
vervolgens te delen door 26.

Als u in die 26 weken met vakantie bent geweest of ziek en 
om die reden geen uren als zelfstandig ondernemer heeft 
gemaakt, moet u toch de optelling van de uren delen door 
26. De periode schuift niet op voor de berekening. 

In rechtspraak wordt bij een ontslag waarbij u al eerder 
bent vrijgesteld van werkzaamheden het moment - waar 
vanaf 26 weken terug wordt gerekend – gelegd op het 
moment waarop u die vrijstelling van uw werkgever kreeg. 
Dat kan dus afhankelijk van de omstandigheden nogal 
afwijken van het moment waarop de WW-uitkering (het 
arbeidsurenverlies) optreedt.

Meer weten?

Neem voordat u start als zelfstandig ondernemer vanuit de 
WW eerst contact op met FNV Zelfstandigen voor uitgebreide 
uitleg en advies.  Ons uitgangspunt is altijd juridische kwes-
ties te voorkomen. Wij raden u ook aan om de UWV-website 
te bezoeken.
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