
 

blad 1 van 2 

INTERNE MEMO 

DATUM   : 14-4-2022 

AAN  : Regionale Cliëntenraad 

CC  : John van der Vorst 

VAN  : Bernice Ruiter 

CLUSTER/TEAM  : Unit advies & support 

ONDERWERP  : Uitkomsten bespreking part time ondernemen 

 

 

 

Inleiding  

Hartelijk dank voor uw schriftelijke inbreng die wij op 7 maart 2022 ontvangen hebben over de 

beleidsregel part time ondernemen. De beleidsregel is vastgesteld door het Dagelijks bestuur 

op 13 april. Hieronder namens het bestuur een terugkoppeling op uw vragen en adviezen. 

 

 

Adviezen en vragen part time ondernemen 

 

1. Ons advies is om de uitvoering na een jaar te evalueren. 

Dank voor het advies. Het Dagelijks bestuur neemt uw advies graag over; tijdens de 

behandeling van het voorstel is afgesproken om het beleid te evalueren na een jaar. 

Gedurende het komende jaar zullen we de ontwikkelingen aandachtig monitoren, want het 

is voor de RSD  een nieuwe doelgroep en nieuw beleid.  

 

2. In zijn algemeenheid valt op dat de beleidsregel erg gedetailleerd is en dat een parttime 

ondernemer, om toestemming te krijgen, aan veel voorwaarden moet voldoen. De vraag is 

hoe dit in de praktijk werkt en of deze regel voldoende uitnodigend werkt / voldoende 

ruimte biedt om uitkeringsgerechtigden aan te moedigen extra inkomsten te genereren 

door te ondernemen; mede omdat er in de praktijk zich allerlei vormen en maten van 

ondernemerschap zullen voordoen. 

Het klopt dat de beleidsregel vrij gedetailleerd is. Hier is voor gekozen omdat dit de nodige 

duidelijkheid geeft aan de inwoner die hier mogelijk voor in aanmerking komt. Het is een 

doelgroep waar de Participatiewet niet op is toegerust, en het Bbz niet van toepassing is. 

Dit punt nemen we daarom mee in de evaluatie over een jaar; als blijkt dat het beleid te 

veel regels en voorwaarden heeft, kan dit aanleiding zijn om het beleid te herzien. 
 

3. Er is een bovengrens aan parttime ondernemen (het bekende 1.225 uur-criterium. Is er 

ook een ondergrens? Mogelijk is dat wenselijk. 

Er is gekozen om geen ondergrens te hanteren, zodat de beleidsregel voor een grote groep 

van toepassing kan zijn. Deeltijd ondernemen kan zowel een re-integratie als 

activeringsdoel hebben. Er zijn inwoners waarbij parttime ondernemen (net zo zeer als 

parttime werken) het maximaal haalbare is. Ook deze groepen willen we een mogelijkheid 

bieden. 

Ook dit punt nemen we mee in de evaluatie over een jaar; als blijkt dat het té breed 

toegankelijk is, kan het aanleiding zijn om het beleid aan te passen. 
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4. In de Participatiewet zijn niet alleen harde voorwaarden qua inkomen maar ook qua 

vermogen opgenomen. Gelden er voor deze parttime ondernemers ook (andere) 

vermogensgrenzen (gezien hun ondernemersactiviteiten) dan voor de ‘standaard PW 

gerechtigden’? 

De voorwaarden met betrekking tot inkomen en vermogen zijn hetzelfde als voor 

Participatiewet klanten.  

 

5. Artikel 2b doelgroep is ons niet duidelijk en dan met name lid e. De combinatie van lid a en 

b en c en d is duidelijk. Maar waarom dan nog een afzonderlijk lid e dat als een of-lid staat 

vermeld. Of is het de bedoeling dat lid e een of-lid is van lid d? Mogelijk moet dit 

verduidelijkt worden. 

Dank voor deze vraag, naar aanleiding hiervan is dit artikel aangepast. De definitieve 

beleidsregel (inclusief het aangepaste artikel 2b) is bijgevoegd. 

 

6. Worden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (zeker als ze verplicht zijn voor zzp-ers) ook 

gezien als noodzakelijke kosten? Dit lijkt ons wel wenselijk. 

Een dergelijke verzekering wordt gesloten om het inkomen te verzekeren. Bij deze klanten 

is dat niet nodig, omdat zij een Participatiewet uitkering ontvangen; wanneer de inkomsten 

wegvallen om wat voor reden dan ook, blijft de Participatiewet het vangnet. 

 


