
Parttime ondernemen in de bijstand 

 
 

 



Wat hebben we bereikt? 

10 koploper gemeenten 

Werkwijzer 

Onderzoek werkzame bestandsdelen 



PTO: wat is het? 



Vijf misverstanden 

1: het belemmert re-integratie 

2: het leidt tot 

fraude 

3: het is onwettig 

4: het ontbreekt 

gemeenten aan kennis 

5: het leidt tot 

concurrentievervalsing 



■ Individuele begeleiding werkt 

■ Financiële begeleiding is nodig 

■ Ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en creativiteit  

■ Winst is nodig, maar zet niet te hoog in 

■ Vind een evenwicht tussen controle en vertrouwen 

■ Beeld van ondernemen 

Inrichtingslessen 



■ Er is steun 

■ Belangrijk voor draagvlak: duidelijk communiceren over 

aanpak, risico’s én  beheersmaatregelen. 

■ Aandachtspunt: verrekenen van de inkomsten. 

■ Goede begeleiding 

■ Een nieuw project dat tijd nodig heeft om zich (door) te 

ontwikkelen. 

Medewerkers W&I  



■ Klanten zijn vooral gemotiveerd om mee te doen aan het 

traject PTO vanuit werkinhoudelijke motieven.  

■ Grootste minpunt: onzekerheid die klanten hebben over 

hun inkomsten en financiële risico’s 

■ Goede begeleiding wordt door de meeste klanten 

genoemd als manier waarop de gemeente hen helpt bij 

het ondernemen. 

Parttime ondernemers 



Omschrijving Bedrag 

  

1 Fte voor begeleiding PTO’ers.  €80.000 

Opleidingskosten €98.000 

Totaal Kosten €178.000 

  

Ingehouden uitkering door inkomsten PTO’ers €78.000 

Volledig niet uitbetaalde uitkering door inkomsten PTO’ers €9.300 

Uitstroom uit de uitkering van 28 PTO’ers €260.400 

Totaal Baten €347.400 

Totaal baten – kosten €169.400 

Kosten en baten 



Internet, telefoon en TV abonnement 

thuis Niet aftrekbaar 

Mobiele telefoonkosten 

Alleen zakelijke gesprekken tot max. € 

300,00 per jaar 

Gebruik eigen auto 

Zakelijke reizen € 0,19 per km (km-

registratie verplicht) 

Reiskosten openbaar vervoer Zakelijke reizen volledig aftrekbaar  

Opleidingen, cursussen, seminars, etc. Niet aftrekbaar 

Representatiekosten, lunches, etc. Niet aftrekbaar 

Werkruimte thuis/ huur bedrijfsruimte Niet aftrekbaar 

Gemengde kosten  Niet aftrekbaar 

Abonnementen Niet aftrekbaar 

Laptop, tablet, IPad, telefoon, pc, 

geluidsdragers, etc. Niet aftrekbaar 

Toegestane kosten 
Noodzakelijke kosten voor de uitvoering van de 
werkzaamheden 

 



Maandelijks voorlopige 
inkomsten 

• Hoogte aanvullende uitkering maandelijks 
vaststellen a.d.h.v. voorlopige inkomsten 

• Omzet minus kosten (exclusief btw) 

• Elke maand administratie correct bijwerken in PTO-
admin 

• Maandelijks inleveren inkomstenformulier plus 
maandoverzicht 



Voordelen versus nadelen 
• Klant moet elke maand de administratie correct 

bijwerken 

• Eigen verantwoordelijkheid 

• Klant hoeft niet zelf te reserveren voor afdracht 
IB/ZVW 

• Voorkomen bruteren vordering 

 

 



Bewijsstukken opvragen 

- Volledige aangifte inkomstenbelasting 

- Aanslag inkomstenbelasting 

- Aangiftes omzetbelasting 

- Bankafschriften 

 

 

 



Jaarlijkse afrekening 

• Definitief vaststellen van het (netto) resultaat 

• Correctie persoonsgebonden aftrekposten uit de 
aangifte IB 



Vragen 


