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Waarom mijn-BV voor u?
•O
 mdat u niet alle ondernemersrisico’s wilt lopen en of omdat u door
de fiscus niet wordt aangemerkt als ondernemer (niet verkrijgen VAR
verklaring cq onterecht verkregen VAR verklaring).
• Bepaalde risico’s zijn in veel gevallen lastig te verzekeren omdat
ondernemers niet binnen het sociale vangnet vallen zoals werknemers.
Zij zijn aangewezen op de private markt. Dat betekent hogere premies
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, verplichte medische keuringen en
uitsluitingen.
• mijn-BV biedt de mogelijkheid om te ondernemen met de voordelen van
een werknemer.
• U bent als werknemer tijdelijk in loondienst of als uitzendkracht
werkzaam en u dreigt - als gevolg van de Flexwet- 6 maanden werkloos
te worden. mijn-BV biedt de mogelijkheid te verzekeren van inkomen.

Hoe regelt mijn-BV dat voor u?
Als gevolg van het
mijn-BV concept heeft u een
inkomensgarantie indien u:
• ziek wordt;
• zwanger wordt;
• arbeidsongeschikt wordt;
• geen werk meer heeft.

• mijn-BV is een BV met op maat
gemaakte statuten waardoor u
de unieke combinatie van DGA èn
werknemer heeft.
• U treedt in loondienst bij
uw eigen – samen met
Ondernemerszaken B.V. - op te
richten onderneming (de mijn-BV)
maar u blijft ondernemer.

Wat zijn de voordelen van mijn-BV?

-------------

zekerheid van inkomen
(zoals een werknemer)
• bij ziekte;
• bij arbeidsongeschiktheid - WIA
(ongeacht uw medisch verleden - geen
medische keuring);
• bij werkloosheid (WW);
• bij zwangerschap.

ondernemers-

In het mijn-BV concept blijven
opgebouwde WW rechten behouden
bij reorganisatie van werknemer naar
ondernemer en heeft u geen VAR
verklaring meer nodig

De voordelen van

zekerheid van ondernemerschap
(de DGA)
• geen VAR verklaring nodig		
(ook niet als zzp’er);
• door de BV structuur niet privé
aansprakelijk;
• zelf de eigen beloning bepalen 		
(kan ook lager dan gebruikelijk loon).

Beperken van
risico’s
------------De vrijheid
van eigen
ondernemerschap
------------een werknemer,
de zekerheid van
inkomen
-------------

