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Gemeentelijke financieringsmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers
De gemeente heeft financieringsmogelijkheden voor zelfstandigen die (tijdelijk) in financiële
problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Ook kunnen ondernemers die hun bedrijf of beroep
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moeten beëindigen een beroep doen op de gemeente. Meer hierover leest u in deze folder.

Amersfoort
Stad met een hart
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Gevestigde zelfstandigen

Oudere zelfstandigen

Een ondernemer die al een redelijke tijd zelfstandig is, kan door allerlei oorzaken in financiële

Zelfstandigen die tussen de 55 en 65 jaar zijn en niet meer voldoende inkomsten

problemen komen. Als uw inkomen daardoor tijdelijk niet toereikend is, kunt u een beroep doen

hebben, maar die hun bedrijf wel graag voort willen zetten, kunnen ook een beroep

op de gemeente.

op de gemeente doen.

Voorwaarden

Deze termijn kan alleen worden verlengd

Voorwaarden

•

U bent voor uw levensonderhoud hele-

(met maximaal 2 jaar) als uw inkomsten

•

maal of voor het grootste deel afhankelijk

na 1 jaar nog ontoereikend zijn door

van uw inkomsten uit uw bedrijf of be-

externe omstandigheden van tijdelijke

roep. (NB. Wanneer u een partner heeft

aard. De periodieke uitkering is in principe

met een eigen (minimum-)inkomen

een lening. Na afloop van het boekjaar

voldoet u niet aan deze voorwaarde.)

worden de hoogte en de vorm van de

•

U werkt tenminste 1

1/2

jaar als zelf-

standige.

•
•

•

de eis van levensvatbaarheid van het bedrijf

U werkt al minstens 10 jaar achter elkaar

of beroep niet.

als zelfstandige.

•
•

Uw inkomen is duurzaam ontoereikend.
U verwacht, dat u de komende jaren toch

uitkering definitief vastgesteld.

nog wel minimaal € 6.712,- per jaar aan

Een rentedragend bedrijfskrediet van

winst uit uw bedrijf of beroep kunt halen.

maximaal € 168.995,- met een maximale
looptijd van 10 jaar.

Financieringsvormen

•

Een bedrijfskapitaal om niet, tot maximaal

Voor oudere zelfstandigen bestaan de

in uw bedrijf op te lossen.

€ 8.450,-. Dit is alleen mogelijk als:

volgende mogelijkheden:

U kunt niet (meer) bij een gewone

- uw inkomen duurzaam lager is dan de

•

U voldoet aan de wettelijke eisen voor
het uitoefenen van uw bedrijf of beroep.

•

dan 64 jaar.

U (of uw partner) hebt niet voldoende

financieringsinstelling terecht.

•

Voor oudere zelfstandigen geldt overigens

Uw bedrijf of beroep is levensvatbaar.

middelen om de financiële problemen

•

•

•

U bent niet jonger dan 55 en niet ouder

aan de jaarnorm.

passing zijnde vermogensgrenzen;
- uw bedrijf levensvatbaar is;

u uitvoert.

- uw kredietbehoefte niet hoger is

U komt in aanmerking voor de

aanvulling op uw inkomen krijgen tot

- uw vermogen lager is dan de van toe-

U bent arbeidsgeschikt voor het werk dat

U kunt zolang u uw bedrijf voortzet maar
uiterlijk totdat u 65 jaar wordt een

toepasselijke jaarnorm;

•

Zo nodig kunt u ook een bedrijfskapitaal
van maximaal € 8.450,- krijgen.

dan € 8.450,-.

zelfstandigenaftrek.

Een gift of een lening?
Traject

Of u de aanvulling tot de jaarnorm en een

Financieringsvormen

Samen met een consulent van het team

eventueel bedrijfskapitaal als gift of als lening

Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden

Zelfstandigen maakt u een overlevingsplan.

ontvangt, hangt af van uw eigen vermogen.

voldoet, zijn er de volgende mogelijkheden:

Daarbij krijgen schuldsanering, een

Ligt uw vermogen beneden de € 113.849,-,

•

Een periodieke uitkering als aanvulling op

bedrijfseconomisch onderzoek en

dan is het bedrag dat u ontvangt altijd een gift.

uw verdiensten, zodat u uw noodzakelijke

innoverende maatregelen de aandacht.

Bedraagt uw vermogen meer dan € 113.849,-

bestaanskosten kunt betalen. De duur

Aan de hand van dit plan wordt een besluit

dan kunt u alleen financiële ondersteuning

hiervan is in principe beperkt tot 1 jaar.

genomen op uw kredietaanvraag.

krijgen in de vorm van een renteloze lening.
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Zelfstandigen die op korte termijn hun bedrijf sluiten

Arbeidsongeschikte zelfstandigen

Veel zelfstandigen moeten noodgedwongen stoppen. Dit kan niet van de ene dag op de andere.

Een zelfstandige met een in beginsel levensvatbaar bedrijf kan geheel of gedeeltelijk arbeids-

Een bedrijf moet immers afgebouwd worden. Als u onvoldoende middelen heeft om die

ongeschikt raken. U kunt dan in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet

afbouwperiode te overbruggen, kunt u een beroep doen op de gemeente.

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Maar de beslissing hierover kan wel
even duren. Om die periode te overbruggen, kunt u een beroep doen op de gemeente.

Voorwaarden

jaarnorm. Voor het verstrekken van deze

•

U bent niet jonger dan 18 en niet ouder

aanvulling geldt geen maximale termijn. De

dan 64 jaar.

aanvulling wordt pas stopgezet, zodra de

Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar en

beslissing op uw WAZ-aanvraag is genomen

daarom wilt u het zo snel mogelijk op

of uitspraak in hoger beroep is gedaan. Dit

een verantwoorde manier beëindigen.

om te voorkomen, dat u uw bedrijf moet

Uw (gezins)inkomen ligt beneden

sluiten, terwijl u nog geen duidelijkheid heeft

bijstandsniveau of dreigt dat te raken.

over uw WAZ-aanspraken. Het zou immers

U kunt niet (meer) bij een gewone

mogelijk kunnen zijn, dat u met een ge-

financieringsinstelling terecht.

deeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het bedrijf is hoofdzakelijk actief in

uw bedrijf kunt voortzetten.

Nederland.

Het verstrekken van bedrijfskapitaal is in

•

U voldoet aan alle wettelijke eisen voor het

deze situatie niet mogelijk. Nadat een

uitoefenen van uw bedrijf of beroep.

beslissing op uw WAZ-aanvraag is genomen,

•

U komt in aanmerking voor de

kan wel worden bekeken, of u in aanmerking

•
•
•
•

zelfstandigenaftrek.

tijdig een verzoek om verlenging indienen.

Voorwaarden

komt voor een van de andere regelingen

De aanvulling is in principe een lening. Na

•

voor gevestigde zelfstandigen.

Financieringsvorm

afloop van het boekjaar worden de hoogte

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden is

en de vorm van de uitkering definitief

het volgende mogelijk:

vastgesteld. Verstrekking van bedrijfskapitaal

Een aanvulling op uw inkomen tot aan de

is in deze situatie uitgesloten.

maar beperkt in staat om uw bedrijf of

•
•

jaarnorm voor de periode van maximaal

U bent om gezondheidsredenen niet of

beroep uit te oefenen.

Traject

U heeft een uitkering op grond van de

U krijgt advies van een consulent van het

WAZ aangevraagd.

team Zelfstandigen. Dit advies is

U heeft onvoldoende inkomsten om de

voornamelijk gericht op het verkrijgen van

1 jaar. Binnen die periode moet u uw bedrijf

Traject

periode tot de beslissing op uw WAZ-

een inkomen in verband met uw

wel definitief sluiten. Ook moet u vast

Samen met een consulent van het team

aanvraag te overbruggen.

arbeidsongeschiktheid. U krijgt hulp om de

moeite doen om ander werk te krijgen.

Zelfstandigen maakt u een liquidatieplan.

Als de sluiting van uw bedrijf onmogelijk

Daarbij krijgen schuldsanering, huisvesting,

Financieringsvorm

binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd, kunt

inkomen en arbeidsmogelijkheden de aan-

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden is

u daarna nog maximaal 1 jaar een aanvulling

dacht. Voorop staat, dat u op een goede

het volgende mogelijk:

op uw inkomen krijgen. U moet dan wel zelf

manier afscheid neemt van uw bedrijf.

Een aanvulling op uw inkomen tot aan de

weg te vinden in de regelgeving van de
sociale zekerheid.
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Oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Gratis informatie en advies

Het komt regelmatig voor dat oudere zelfstandigen door omstandigheden gedwongen

Over alle in deze folder genoemde gemeentelijke financierings- en uitkeringsmogelijkheden

worden om hun bedrijf te sluiten of te verkopen of uit hun beroep te stappen. Als u in zo’n

kunt u gratis informatie en advies krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het team

situatie terecht komt, kan er een inkomensprobleem ontstaan. U kunt dan een beroep doen

Zelfstandigen van de gemeente. Voor het telefonisch maken van een afspraak kunt u op

op de gemeente.

werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur terecht.

De wet inkomensvoorziening oudere of

•

Bij voortzetting van uw bedrijf of beroep

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zou uw inkomen naar verwachting

zelfstandigen (Ioaz) is vanaf 1 januari 2006

minder dan € 18.633,- per jaar bedragen

bedoeld voor oudere zelfstandigen tussen de
55 en 65 jaar die hun bedrijf of beroep na hun

Ioaz-uitkering

55e verjaardag hebben beëindigd.

De Ioaz geeft een aanvulling op het (gezins)-

Om in aanmerking te komen voor een uit-

inkomen tot het sociaal minimum. De hoogte

kering, moet u in elk geval aan de volgende

van de uitkering is afhankelijk van uw leef-

voorwaarden voldoen:

situatie. Eventuele inkomsten van uw partner
tellen mee bij de berekening van uw uitkering.

•
•

•

•

U bent meer dan de helft van de voor werk

Overige uitkeringen waar u eventueel recht

beschikbare tijd én minimaal 1225 uur per

op hebt, worden in mindering gebracht op

jaar in het eigen bedrijf werkzaam.

de Ioaz. Dit geldt niet voor een uitkering van

De aanvraag voor de Ioaz-uitkering wordt

een particuliere arbeidsongeschiktheid-

gedaan vóórdat u daadwerkelijk met het

verzekering. Er wordt ook gekeken naar uw

zelfstandig bedrijf of beroep stopt. De

vermogen. Vóórdat u stopt met uw bedrijf of

beëindiging moet vervolgens binnen

beroep wordt uw vermogen voorlopig vast-

anderhalf jaar na het indienen van de

gesteld. Zodra u daadwerkelijk bent gestopt,

aanvraag plaatshebben.

volgt de definitieve vaststelling. In grote

U heeft in de drie jaar voorafgaand aan

lijnen wordt hierbij de waardering volgens de

de aanvraag onafgebroken een zelfstandig

Wet op de Vermogensbelasting gevolgd. De

Team Zelfstandigen

Kom op tijd!

bedrijf of beroep in Nederland gehad en

Ioaz kent wel enkele uitzonderingen.

Postadres:

Wanneer u ziet aankomen, dat u op korte

in de zeven jaar daarvoor in loondienst

Bedraagt het eigen vermogen meer dan

of als zelfstandige gewerkt in Nederland.

€ 113.849,- dan wordt 4% van het meerdere

Uw inkomen uit arbeid bedroeg de laatste

gekort op de uitkering. Als u een Ioaz-

drie boekjaren gemiddeld minder dan

uitkering krijgt bent u wel verplicht om werk

€ 22.228,- bruto per jaar. Inkomsten uit

te zoeken. Dit geldt ook voor uw partner.

eigen bedrijf en inkomsten uit loondienst
worden bij elkaar opgeteld.

Postbus 920, 3800 AX Amersfoort
Telefoon:
(033) 469 55 51 of 469 55 69
Telefax:
(033) 469 54 75
E-mail:
ondernemers@amersfoort.nl

termijn in financiële moeilijkheden komt,
hoeft u niet te wachten, totdat het zover is.
U kunt al in een vroeg stadium een aanvraag
indienen. Het is zelfs mogelijk, dat u
daarmee de schade voor u en uw bedrijf
kunt beperken.

