
 
 

 

 

Over de nieuwe startersregeling 

Per 1 januari 2013 is een nieuwe, vereenvoudigde startersregeling ingevoerd. Mensen die gebruik maken van de nieuwe 

startersregeling ontvangen gedurende 26 weken 29% minder WW-uitkering. De gewerkte uren en de inkomsten als 

zelfstandige uit die periode van 26 weken hebben geen invloed meer op de hoogte van de uitkering. 

 

De tabel op de volgende pagina toont de aantallen WW’ers die met gebruik van de startersregeling als zelfstandige 

starten (de instroom) en laat zien hoe deze deelnemers verder gaan na afloop van de startersregeling (de uitstroom). 

Hierbij is ook aangegeven hoe lang zij vóór de start in de WW verbleven. 

 

De startperiode is de periode van 26 weken waarin de WW'er deelneemt aan de startersregeling. Tijdens deze periode 

blijven de deelnemers WW'er. Ze mogen tijdens de startperiode geen opdrachten van hun ex-werkgever aannemen. 

Tijdens de startperiode geldt geen sollicitatieplicht. 

 

Elke WW’er die gebruik wil maken van de startersregeling moet UWV vooraf inzicht geven in het ondernemersplan. 

UWV geeft toestemming voor deelname aan de startersregeling als de kans groot is dat de deelnemer met het eigen 

bedrijf voldoende geld zal verdienen om van te leven. De feitelijke datum, en niet de registratiedatum, van het begin en 

het einde van de startperiode is bepalend voor de telling. De cijfers van het meest recente jaar kunnen dan ook nog een 

lichte wijziging ondergaan. 

 

In de WW kan een persoon meerdere rechten hebben. In de beleidsinformatie - zoals de Kwantitatieve Informatie' (een 

bijlage bij de tertaalverslagen  van UWV) en de 'Cijfers en trends UWV' (een maandelijkse uitgave) -  tellen wij 

standaard het aantal rechten. Ook in deze rapportage tellen wij rechten en niet personen. 
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Tabel : Nieuwe startersregling, instroom en uitstroom 

 
   

20181 
 

2017 
 

% 

Lopend begin jaar 4.602 4.698 -2% 

Instroom 11.187 10.966 2% 

Uitstroom 11.012 11.062 0% 

Lopend einde jaar 4.777 4.602 4% 

        

Instroom totaal 11.187 10.966 2% 

Tijd in WW vóór ingang startperiode       

0 - 3 maanden 5.107 5.085 0% 

3 - 6 maanden 2.381 2.088 14% 

6 - 12 maanden 2.258 2.278 -1% 

Langer dan 12 maanden 1.441 1.515 -5% 

        

Gemiddeld (in maanden) 5,5 5,7 -4% 

        

Uitstroom totaal 11.012 11.062 0% 

Blijft in de WW 3.677 3.873 -5% 

Gaat deels door als zelfstandige2 1.367 1.389 -2% 

Volledig WW 2.310 2.484 -7% 

Stroomt volledig uit 7.335 7.189 2% 

Gaat volledig door als zelfstandige 5.084 4.966 2% 

Bereiken maximale duur WW-uitkering 1.535 1.519 1% 

Gaat in loondienst 216 208 4% 

Overig 500 496 1% 

        

Uitstroom, volledig als zelfstandige       

Tijd in WW vóór ingang startperiode 5.084 4.966 2% 

0 - 3 maanden 2.652 2.576 3% 

3 - 6 maanden 1.025 892 15% 

6 - 12 maanden 901 915 -2% 

Langer dan 12 maanden 506 583 -13% 

        

Gemiddeld (in maanden) 4,7 4,9 -4% 

        

Recht op WW ná einde startperiode 5.084 4.966 2% 

tot 6 maanden 1.432 1.265 13% 

6 - 12 maanden 1.372 1.303 5% 

12 - 18 maanden 1.608 1.300 24% 

18 - 24 maanden 638 788 -19% 

Langer dan 24 maanden 34 310 -89% 

        

Gemiddeld (in maanden) 10,8 12,0 -10% 

        

1. voorlopige cijfers       

2. op basis van urenverrekening       
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Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 

UWV © 2019 

 

De kennispublicaties van UWV hebben betrekking op vier gebieden. 

Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk 

gebied een publicatie betrekking heeft: 

   

ontwikkelingen in de sociale zekerheid  verder professionaliseren van de dienstverlening 

   

arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie  financiële aspecten van de sociale zekerheid 
 

 

https://twitter.com/UWVnl
https://www.linkedin.com/company/uwv
https://www.facebook.com/UWVnl/

