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WERKLOOS ZIJN EN ZELFSTANDIG WORDEN 
Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij rekenen op enige 
goodwill vanwege de RVA. 

A. OPLEIDING VOLGEN 
Werklozen die een opleiding volgen in een zelfstandig beroep kunnen vrijgesteld worden van 
stempelcontrole. 
In principe is de vrijstelling slechts voor één jaar geldig, maar telkens een opleidingsjaar met 
vrucht werd gevolgd, is een verlenging van de vrijstelling mogelijk. 
Tijdens de duur van de opleiding is de werkloze niet verplicht in te gaan op werkaanbiedingen. 
De werkloze dient wel maandelijks een getuigschrift van aanwezigheid bij zijn controlekaart te 
voegen. 

Vrijstelling van stempelcontrole 

1. Personen die minstens 2 jaar afgestudeerd en één jaar vergoede werkloze zijn. 

2. Werklozen die ten minste 624 uitkeringen genoten hebben in de loop van de vier voorbom 
jaren. 

B. VOORBEREIDING VAN HET ZELFSTANDIG BEROEP 
 
De werkloze die zich wenst te vestigen als zelfstandige kan, met behoud van zijn 
werkloosheidsuitkering, bepaalde voorbereidingen treffen. Hij moet wel het bevoegde 
werkloosheidsbureau voorafgaandelijk op de hoogte brengen. 
Er kan slechts éénmaal beroep gedaan worden op deze gunstmaatregel gedurende maximaal zes 
maanden. Tijdens deze periode van voorbereiding is men wel verplicht om te voldoen aan de 
stempelcontrole. 

Voorbereidende activiteiten 

1. Studies over de haalbaarheid van het project. 

2. Inrichting van lokalen en inkoop van materiaal. 3. Contacten met het oog op het project. 

C. MISLUKTE POGINGALS ZELFSTANDIGE 
 

1) Een werknemer kan ontslag nemen en een zelfstandig beroep beginnen en het recht op werk-
loosheidsuitkeringen terug opnemen, gedurende een periode van 9 jaar. De uitkering wordt 
dan wel berekend op een fictief loon van 1. 163,02 EUR/maand. 

 
Te bewijzen arbeidsdagen 
 
Jonger dan 26 jaar : geen arbeidsdagen, maar wél een wachttijd van 233 dagen. Jonger dan 36 jaar : 312 
arbeidsdagen in een periode van 18 maanden. 
 
Jonger dan 50 jaar : 468 arbeidsdagen in een periode van 27 maanden. Ouder dan 50 jaar : 624 
arbeidsdagen in een periode van 36 maanden. 
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Deze periodes van 18, 27 of 36 maanden worden verlengd met het aantal dagen dat men een zelfstandig 
beroep heeft uitgeoefend (minstens 6 maand en maximum 9 jaar). 

 
2) Een werkloze die een zelfstandig beroep begint, kan zijn recht op werkloosheids-

uitkeringen terug opnemen gedurende een periode van 9 jaar. Hij kan na minimum 6 
maanden terug naar de RVA stappen op basis van de algemene regel van behoud van 
rechten. Het volstaat om één dag uitkeringsgerechtigde werkloze te zijn geweest. 

Let op : Indien in het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot werkloosheidsuitkering (na de 
mislukte poging als zelfstandige) geen effectief loon werd toegekend, zal het later pensioen 
over de werkloosheidsperiode berekend worden op een fictief en forfaitair inkomen (f 
8924,17 EUR) in plaats van op het reële loon. Dit zal een verlaging van het pensioen tot ge-
volg hebben. - 

D. LENING VAN HET PARTICIPATIEFONDS 
 
Wie zich als zelfstandige in hoofdberoep wenst te vestigen, kan beroep doen op een lening 
van het participatiefonds. Het gaat om een "achtergestelde" lening. Dit wil zeggen dat bij een 
samenloop van meerdere schuldeisers (vb. bij faillissement), de anderen bij voorrang 
terugbetaling zullen krijgen. Hierdoor wordt het risico voor andere kredietverleners beperkt, 
waardoor ze gemakkelijker bereid zijn om financiële middelen ter beschikking te stellen. 
De meeste kredietinstellingen bieden leningen van het participatiefonds aan. 
Gegevens:  PARTICIPATIEFONDS  

De Lignestraat 1 
1000 Brussel 

Tel. 02/210 87 87 - Fax 02/210 87 79  

http://www.fonds.org 
 
 
Soorten leningen: 
 
1. De startlening 
Deze lening is bedoeld voor de natuurlijke personen die sinds 3 maanden als werkzoekende 
ingeschreven zijn, de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of diegenen die een 
wachtuitkering of bestaansminimum genieten en zich als zelfstandige in hoofdberoep wensen 
te vestigen. 
Indien het gaat om een oprichting van een vennootschap, dan moet de aanvrager over een 
meerderheid van de aandelen beschikken en het dagelijks beheer van de onderneming 
waarnemen. 
De lening is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële 
investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal. 
 
Maximumbedrag: 

Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 30.000, maar wordt beperkt tot 4 maal de 
inbreng in geld via hetzij de eigen inbreng, hetzij via een aanvullende lening. 
Looptijd. 

De duur van de lening bedraagt 13 jaar. 
Rentevoet: 
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De rentevoet bedraagt 4 %, maar kan teruggebracht worden tot 3 % indien de begunstigde 
zich laat begeleiden door een erkende KMO-organisatie (bv. VIZO) 
De eerste 3 jaar wordt enkel interest en geen kapitaal terugbetaald. 
 
2. De "instap /overdrachtlening" 
 
Zowel natuurlijke als rechtspersonen komen in aanmerking voor deze lening op voorwaarde 
dat de zelfstandige of de zaakvoerder minder dan 1 jaar zelfstandige in hoofdberoep is. 
De lening kan gebruikt worden om een zaak te starten uit te breiden of een bestaande over te 
nemen. 
Voorwaarden: 

- De eigen kapitaalsinbreng moet ten minste 10 % bedragen van de totale investering. 

- De lening moet bestemd zijn voor de financiering van materiële, immateriële en financiële 
investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal. 

Maximumbedrag: 

Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 125.000, maar wordt beperkt tot hetzij het 
bedrag van de lening die de bank zelf verstrekt, de helft van het beroepsgedeelte van de 
investering of drie maal de eigen inbreng. Voor bedrijven in de e-business of voor diegenen 
die binnen het jaar ten minste 2 personeelsleden tewerkstellen, wordt het bedrag 
opgetrokken tot vier maal de eigen inbreng. 
Looptijd: 

De duur van de lening bedraagt 5,7 of 10 jaar, afhankelijk van de lening van de bank en de 
aard van de investering. 
Rentevoet: 

De eerste twee jaren (voor leningen op 5 jaar) of de eerste drie jaar (voor leningen op 7 of 10 
jaar) bedraagt de rentevoet 3 %. Daarna 5 %. Het eerste jaar wordt enkel interest en geen 
kapitaal terugbetaald. 
Uitsluitingen: 

Er wordt geen lening toegekend voor een activiteit in volgende sectoren: bank- en 
verzekering, vastgoed, drankgelegenheid of sauna. 
 
3. De "solidaire lening" 
 
Deze lening ten bedrage van maximum € 7.500 voor een duurtijd van 3 jaar en aan een 
rentevoet van 3 %, is enkel bedoeld voor natuurlijke personen die zich in hoofdberoep als 
zelfstandige wensen te vestigen, maar moeilijkheden ondervinden om een startkapitaal te 
bekomen, omwille van hun persoonlijke financiële toestand. (bv. Uitsluitend 
gezinsinkomsten uit sociale uitkeringen, bestaansminimum, asielzoekers...) 
 
 


