Uitkering voor oudere zelfstandigen of zelfstandigen die
voor een deel arbeidsongeschikt zijn (IOAZ)
Bent u 55 jaar of ouder en bent u zelfstandig ondernemer? En wilt u stoppen met uw bedrijf
omdat u weinig inkomen hebt? Dan hebt u misschien recht op een IOAZ-uitkering (Wet
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). In
sommige gevallen hebt u hier ook recht op als u voor een deel arbeidsongeschikt bent. In dit
hoofdstuk leest u wanneer u recht hebt op IOAZ.
Wat is een IOAZ-uitkering?
Als u wilt stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf
hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op
basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ).
Wanneer hebt u recht op een IOAZ-uitkering?
Wilt u weten of u recht hebt op een IOAZ-uitkering? Dan moet u voldoen aan een paar
voorwaarden.
U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van
te leven. Daarnaast gelden deze voorwaarden:
 u bent 55 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 u hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt drie jaar als zelfstandige
gewerkt en daarvoor werkte u zeven jaar in loondienst;
 u hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24
uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per
jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur;
 u had de afgelopen drie jaar weinig inkomsten uit uw bedrijf. Uw inkomsten moeten
onder een bepaald bedrag zitten om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering.
Welk bedrag dit is, vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkeringoudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-eenioaz-uitkering. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij
de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw
partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een
winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WWuitkering, tellen niet mee;
 voor de toekomst verwacht u een laag inkomen. Hiervoor geldt een maximumbedrag per
jaar. Welk bedrag dit is, vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkeringoudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-eenioaz-uitkering. De gemeente zal dit onderzoeken;
 u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl.
Let op! Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Ook dan hebt u misschien recht op een
IOAZ-uitkering. Neem contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.
Zo vraagt u een IOAZ-uitkering aan
Bureau Zelfstandigen Gooi & Vechtstreek in Hilversum voert deze regeling uit in opdracht
van de gemeente Weesp. Zo neemt u contact op met het Bureau Zelfstandigen:




e-mail: zelfstandigenloket@hilversum.nl
telefoon: (035) 629 27 00

Voorbeeld
Marja (58) had twintig jaar een eigen rijschool. Ze woont alleen. Marja had het altijd erg druk,
maar de laatste jaren gaat het niet meer zo goed met haar bedrijf. Ze hebt steeds minder
klanten. Ook krijgt Marja steeds vaker last van haar rug. Ze besluit te stoppen met haar
bedrijf. Marja had nog wat spaargeld op de bank. Daar vulde ze haar tekorten mee aan.
Maar dat spaargeld is inmiddels op. Marja krijgt nu een IOAZ-uitkering.

