Een beetje meer zekerheid
voor ondernemers
NIEUW: MKB VANGNET

MKB VANGNET

MKB

Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst,
het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete vangnet voor
inkomensproblemen in de toekomst. MKB Vangnet geeft u meer zekerheid
van inkomen. U hebt bijvoorbeeld recht op WW bij faillissement en bedrijfsbeëindiging. U ontvangt loon bij ziekte. En u kunt aanspraak maken op het
sociale vangnet bij arbeidsongeschiktheid.
MKB Vangnet is geen verzekering. U wordt op papier werknemer van uw
eigen onderneming. En u blijft 100% ondernemer. Daardoor kunt u, mocht
dat nodig zijn, terugvallen op alle sociale voorzieningen in Nederland. Net
als mensen in loondienst.

ZEKERHEID VAN INKOMEN
Als zelfstandig ondernemer bent u kwetsbaar. Overkomt u iets, dan hebt u
geen inkomen. De gevolgen kunnen groot zijn. Helemaal als ook uw gezin
van u afhankelijk is. Uw vaste lasten lopen immers gewoon door. Uw buffer
is dan snel op. Uw spaargeld vliegt weg.

Het kost wel geld en u levert wellicht een stuk belastingvoordeel in. U betaalt
maandelijks 145 euro deelnamekosten plus een voordelige verzuimverzekering
(beide aftrekbaar). Hebt u een eenmanszaak of vof dan raakt u in uw
belastingaangifte uw eventuele zelfstandigenaftrek kwijt. Daarentegen hebt
u geen dure inkomstenverzekering meer nodig, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Heel wat ondernemers als u komen in de problemen als ze een tijd niet
kunnen werken. Bijvoorbeeld door langdurige ziekte, een ongeluk, burn-out,
bedrijfsbeëindiging of – een leukere reden – wanneer u kinderen krijgt.

KIJK VOORUIT
Voor de een is dat all-in-the-game. Een ander slaapt er niet van. En u?
Bent u zich bewust van uw risico’s of negeert u ze?
Het is verstandig om vooruit te kijken. U kunt bijvoorbeeld een uitgebreide
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. U kunt een grote financiële
buffer aanhouden. Wellicht kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner.
En er is nu ook MKB Vangnet.

Hovenier
“Eigenlijk ben ik niet zo’n ondernemer. En ook geen planner. Ik ben
er toevallig ingerold. Er kwamen steeds leuke opdrachten op mijn
pad. Al mijn geld gaat elke maand op. Een reserve heb ik niet.
Hoe moet dat eigenlijk als het misgaat? Mijn accountant kwam met
MKB Vangnet aanzetten. Een lekker gevoel die extra zekerheid.”

EEN BEETJE RISICO HOORT TOCH BIJ ONDERNEMEN?
Dat is waar. Ondernemen gaat hand-in-hand met kansen en bedreigingen.
Die maken u scherp en klantgericht. Zorgen voor betere dienstverlening en
voor vernieuwing. Als ondernemer kunt u tegen een stootje. Als het tegenzit,
zet u de schouders eronder.

Maar sluit niet de ogen voor de risico’s. Want wat als uw wereld echt op
z’n kop wordt gezet?
•
•
•
•

Wat nou als uw partner u blij verrast met “Schat, het is een tweeling”?
Of dat de dokter zegt “Ik wil dat u minstens drie maanden rust neemt”?
Is het echt ondenkbaar dat uw relatie ooit stuk loopt?
Wat nou als internetverkoop het fundament onder uw winkel op
A-locatie weghaalt?

DE VOORDELEN VAN DEELNAME AAN MKB VANGNET
Zekerheid van inkomen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte
Bij arbeidsongeschiktheid en ziekte ontvangt u het eerste jaar 100% van
uw inkomen. Het tweede jaar 70%. Dit ontvangt u via onze verzekeraar.
Vervolgens kunt u aanspraak maken op het sociaal stelsel.

Recht op WW
Bij faillissement en/of bedrijfsbeëindiging vanwege bedrijfseconomische
redenen kunt u aanspraak maken op de WW.

Loon bij zwangerschap
Bij zwangerschap heeft u recht op een uitkering.

Geen medische keuring
Elke zelfstandige ondernemer heeft te maken met:
• lnkomensrisico
• Gezinsrisico
• Gezondheidsrisico

• Vaste lasten risico
• Lage reserves risico

Om in te stappen in het MKB Vangnet hoeft u niet medisch gekeurd te
worden. Iedereen, ongeacht ziekte in het verleden, is welkom.

Privé niet aansprakelijk
U loopt in privé in principe geen ondernemersrisico. De BV is nu
aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de onderneming.

Risico’s en administratieve lasten voor opdrachtgevers vervallen
Met deelname aan het MKB Vangnet vervallen ongewenste risico’s en
administratieve lasten voor opdrachtgevers en werkgevers.

Eigenaresse koffiecafé
“Soms is het hier lekker druk. Maar er zijn ook stille momenten.
En dan ga ik peinzen. Ik ben er zo een die zich best snel zorgen
maakt. Ik heb ook helemaal geen buffer. Een klant liet een folder
van MKB Vangnet liggen. Wow, daarmee ben ik van die zorgen af.
Ik heb het gedaan!”

Bepaal zelf hoeveel opdrachtgevers u heeft
Het MKB Vangnet lost de problemen op rond de Wet DBA. U heeft geen
modelovereenkomst meer nodig en u bepaalt zelf hoeveel opdrachtgevers
u heeft.

HOE WERKT HET?

BEËINDIGING DEELNAME

We creëren door certificering een gezagsverhouding tussen uw BV en een
speciaal voor dit doel opgerichte Stichting. Daarbij bent en blijft u voor 100%
eigenaar en directeur van uw bedrijf. Omdat u dan officieel in loondienst
bent, heeft u recht op inkomen bij ziekte, bedrijfsbeëindiging en arbeidsongeschiktheid.

U kunt uw abonnement na de eerste drie jaar kosteloos beëindigen.
Bij eerdere beëindiging geldt een vergoeding. Het abonnement stopt
vanzelfsprekend ook in het geval van bedrijfsbeëindiging.

STAP VOOR STAP
1. Heeft u nog geen BV of Flex-BV? Dan richten we die voor u op via één
van onze aangesloten notarissen.
2. De aandelen van de BV zijn in uw handen. U wordt de directeurgrootaandeelhouder (DGA). De aandelen levert u vervolgens ten titel van
certificering aan de Stichting, die de formele aandeelhouder wordt. U
krijgt certificaten voor de aandelen terug, daarmee blijft u volledig eigenaar
van uw bedrijf. Ook blijft u zelf volledig verantwoordelijk voor de gang van
zaken in uw bedrijf.
3. U treedt in loondienst bij uw eigen onderneming. U stelt een arbeidscontract
op en bepaalt uw eigen salaris.
4. U betaalt maandelijks deelnamekosten aan de Stichting. Deze kosten zijn
aftrekbaar binnen uw BV.
5. U betaalt via de belastingaangifte de standaard percentages die gelden
voor iedere medewerker (WW- en WIA-premies). Ook gaat er een percentage
van uw salaris naar de verzekeraar voor de ziekteverzuim-verzekering.

IK WIL MEER WETEN
Kijk dan op www.mkbvangnet.nl. Daar kunt u een afspraak maken voor een
persoonlijk adviesgesprek. Doe dat zeker als u nog twijfelt. Ook vindt u op
de website een uitlegvideo.

OVER IMK
MKB Vangnet is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (IMK) en Stichting Impectforce. Het IMK kijkt met een innovatieve
blik naar ondernemend Nederland met de missie om duurzame financiële
zelfstandigheid van ondernemers te bevorderen. Het IMK ontwikkelt, samen
met de publieke en private sector, oplossingen voor mkb-ondernemers om
risico’s beheersbaar te maken en ondernemersproblemen te signaleren.
Zie imk.nl.
IMK is ook de initiatiefnemer van 155-Help-een-bedrijf, het nationale
noodloket voor ondernemers. Zie 155.nl.

HET GEDOE VALT MEE
Het is wel even wat geregel en papierwerk. Laat u zich niet afschrikken.
Wij begeleiden u van begin tot eind. En als het eenmaal loopt, hebt u er geen
omkijken meer naar.

GARANTIE EN ZEKERHEID
Het MKB Vangnet-concept is goedgekeurd door de Belastingdienst,
het UWV en De Nederlandsche Bank.

Freelance marketeer
“Papa geworden! #Trots. Maar je staat plotseling wel stil bij de risico’s.
Wat als er straks geen werk meer is. Wat als ik veel vaker thuis moet
zijn. Wat als we nog een kindje krijgen en nog één? Via een collega
ontdekte ik MKB Vangnet. Dat vind ik wel wat.”

BENT U EEN ONDERNEMER DIE MEER ZEKERHEID WIL?
Dat kan nu. Het nieuwe MKB Vangnet is een echt vangnet voor
inkomensproblemen door bijvoorbeeld een ongeluk, langdurige ziekte,
burn-out, zwangerschap, arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging.
Het werkt zo. U blijft 100% ondernemer, maar in een nieuwe vorm. U wordt
op papier werknemer van uw eigen onderneming. Daardoor kunt u, mocht
dat nodig zijn, terugvallen op alle sociale voorzieningen in Nederland. Net als
mensen in loondienst. Dat geeft financiële zekerheid voor u en uw gezin.
Een fijn gevoel.
U betaalt maandelijks 145 euro deelnamekosten plus de premie voor een
voordelige verzuimverzekering (beide aftrekbaar). En u levert wellicht een stuk
belastingvoordeel in. Daarentegen hebt u geen dure inkomstenverzekering
meer nodig, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

NIEUWSGIERIG?
Is het iets voor u? Doe nu de scan op www.mkbvangnet.nl. Daarmee krijgt
u binnen enkele minuten een reëel inzicht of het bij u past. Of maak een
afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Doe dat zeker als u nog twijfelt.

MKB

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf helpt jaarlijks duizenden ondernemers in
goede en slechte tijden. IMK is een landelijke organisatie met tien vestigingen en werkt
samen met de meeste gemeenten, provinciale en landelijke overheden.
www.mkbvangnet.nl

T: 088 999 00 09

E: info@mkbvangnet.nl

