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Parttime ondernemen binnen sociale coöperaties 
Parttime ondernemen in een coöperatie is een innovatieve weg om participatie en ondernemerschap van 
mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren, waarmee ze weer terugkeren in het arbeidsproces. 
Het is bedoeld voor mensen die vanuit een bijstandsuitkering willen ondernemen, maar voor wie de stap 
om op eigen kracht een onderneming te starten nog te groot is. Bij coöperatief ondernemen gaan mensen 
parttime met behoud van uitkering aan de slag om hun eigen bedrijfje(s) op te bouwen onder de vleugels 
van een coöperatie. De deelnemers richten zich in eerste instantie op hun product en dienst, de 
coöperatie helpt hen met overkoepelende zaken als administratie, inkoop en huisvesting.  
 
In 2017 gaan een aantal uitkeringsgerechtigden (hierna deelnemers) van de gemeente Apeldoorn starten in 
de sociale coöperatie Allemansgilde.  
 
Financiële afwikkeling 
De coöperatie doet alle administratieve taken. Deze zal bijhouden hoeveel omzet er wordt gemaakt en de 
kosten. De winst die zij maken mogen deelnemers ook investeren in hun eigen (professionele) 
ontwikkeling. Dit wordt als kostenpost op de winst –en verliesrekening van het bedrijf opgevoerd. 
 
De coöperatie doet ook de afdrachten naar de belastingdienst. De omzetbelasting wordt wel op deelnemer 
niveau gedaan. De netto winst wordt jaarlijks in het eerste kwartaal (waarschijnlijk februari) uitgekeerd aan 
de gemeente op een tussenrekening.  
 
De coöperatie verschaft per deelnemer een overzicht met omzet, inkoop –en bedrijfskosten en netto winst. 
Verwachting n.a.v. contact met Brede dat de netto winst in de range van € 500 a € 1500 per deelnemer zal 
liggen.  
 
Wijze van verrekenen winst met uitkering 
De gemeente gaat het bedrag ten bate van het uitkeringsgeld opboeken middels een vordering per 
deelnemer en gelijk afboeken met de winstuitkering. Hierdoor zal de deelnemer geen negatieve financiële 
gevolgen ondervinden wat betreft inkomstenbelasting en toeslagen.  
 
Onbelaste premie 
Aangezien deze winst niet, net als bij marginale zelfstandigen, rechtstreeks met de maandelijkse uitkering 
wordt verrekend kan er geen gebruik worden gemaakt van de rijksvrijlating. Gemeente Apeldoorn wil de 
deelnemers ook geldelijk belonen. Dit doen we door middel van een eenmalige onbelaste premie. Deze 
premie wordt berekend qua systematiek rijksvrijlating Participatiewet. Dit is 25% van de netto winst terug 
gerekend naar de maand met een maximum van € 200 (bedrag rijksvrijlating Participatiewet januari 2017) 
per maand gedurende zes maanden.  
 
De premie wordt betaald in het eerste kwartaal (waarschijnlijk februari) volgend op het jaar dat de 
deelnemer 6 volledige maanden binnen de coöperatie hebben gewerkt.   
 
Rekenvoorbeeld 
 
Totale winst 600 over 6 maanden dan is de winst € 100 per maand.  
25% van de winst per maand € 25 
6 maal € 25 = € 150 onbelaste premie 


