Parttime ondernemen

Parttime ondernemers
Geeft u weleens een training of les in bijvoorbeeld sport, muziek of wat
anders? Handelt u weleens in goederen? Levert u weleens diensten? Klust
u weleens bij een ander? Staat u weleens op de markt? Of organiseert u
weleens avonden waarin u probeert spullen te verkopen? Gaat u langs de
deuren om iets te verkopen?
Dan is het belangrijk dat u deze folder goed leest.

Mag dit met een bijstandsuitkering?
Het mag als u toestemming heeft van BWRI om dit te doen. Om problemen
te voorkomen adviseren wij u vooraf toestemming hiervoor te vragen. Ook
als u niets verdient met uw activiteiten. Overleg hierover met uw werkcoach.
Als u toestemming krijgt bevestigen wij dit in een brief. Hierin staan ook de
voorwaarden. U bent dan voor de bijstand een parttime ondernemer.

U bent verplicht om maandelijks uw inkomsten op te geven
U bent verplicht om maandelijks uw inkomsten door te geven aan BWRI.
De gemeente vult uw inkomen aan tot uw bijstandsnorm. U heeft recht op
een premie van 10% van uw inkomsten (het bedrag dat we korten op de
uitkering). We korten eerst het volledig bedrag aan inkomen en u ontvangt
twee maal per jaar een premie. Deze hoeft u niet aan te vragen. U ontvangt
dit automatisch in maart en in september.

U bent verplicht om een goede administratie bij te houden
Het is nodig dat u een goede administratie voert. Hierin verwerkt u de inkomsten en de uitgaven die u heeft voor uw bedrijf. U stuurt uw adminstratie
voor 1 april van het volgend jaar op naar BWRI. De gemeente gaat dit beoordelen en dat kan leiden tot een nabetaling of terugvordering van bijstand.
Zonodig vragen wij bewijsstukken op.

Wat mag u als onkosten opvoeren?
U mag reële en noodzakelijke bedrijfskosten opvoeren. De relatie met de
omzet moet duidelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
• reiskosten (onderbouwd met een kilometerregistratie of reisoverzicht van
een ov-chipkaart) of
• de kosten van training, coaching of
• zakelijke mobiele telefoon of
• huur van een zaalruimte voor een activiteit.

Deze kosten moeten onderbouwd worden met bewijsstukken.
Bij twijfel informeer bij uw werkcoach wat mogelijk is.

Wat mag u niet als onkosten opvoeren?
Kosten die niet ondernemers ook hebben (zoals internet en privé telefoon)
mag u niet opvoeren als onkosten.
De gemeente accepteert geen hoge of langlopende kosten zoals:
• representatiekosten (congressen, aquisitielunch, kennismakingsborrels);
• computers, tablets, printers;
• kantoorhuur;
• leasekosten van een auto.

Wat mag u maximaal opvoeren als kosten?
De activiteiten moeten inkomsten opleveren. De opgevoerde onkosten
mogen in ieder geval niet hoger zijn dan de omzet. U krijgt geen vergoeding
voor negatief inkomen.

Maximaal inkomen
Uw bruto inkomen uit parttime ondernemen mag niet hoger zijn dan
€ 6.000,= per kalenderjaar. Is het inkomen hoger dan dit bedrag krijgt u geen
toestemming voor uw parttime ondernemerschap.

Heeft u recht op de zelfstandigenaftrek?
Als u bij de belastingdienst recht heeft op de zelfstandigenaftrek wordt u
als zelfstandige beschouwd. In dat geval mogen we u geen toestemming
verlenen om als parttime ondernemer aan de slag te gaan. U bent dan een
zelfstandige en daarvoor bestaat een speciale regeling voor zelfstandigen
waarin het mogelijk is om startkapitaal of een uitkering te verstrekken.

Moet ik blijven solliciteren?
U bent verplicht actief naar werk te zoeken. Dit mag niet gehinderd worden
door uw activiteiten. Dit geldt ook voor het traject naar werk dat u volgt of
gaat volgen.

Wat zijn verder de voorwaarden?
Wij kunnen onder meer de volgende extra voorwaarden opleggen:
• U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
• U hanteert bij de branche passende tarieven;
• U moet een aparte zakelijke bankrekening hebben.
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