
Ondernemen tijdens de schuldsanering ?

Kom sneller van uw schulden af.

De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te helpen. Voldoet u
aan de voorwaarden? Dan kan uw gemeente schuldhulpverlening opstarten. U komt
dan terecht in het vrijwillige minnelijk schuldentraject.

Er zijn een aantal regels voor schuldhulpverlening in de wet geregeld. Uw gemeente
bepaalt de regels voor schuldhulpverlening echter grotendeels zelf.

Als u zich als ondernemer bij uw gemeente aanmeld voor de schuldsanering krijgt u
vaak te horen dat u geen aanspraak kunt maken op deze regeling zolang u nog
ondernemer bent.

Zelfstandigen zijn in vrijwel alle gemeenten uitgesloten van schuldhulp. Wie daar
toch gebruik van wil maken, moet zijn bedrijf beëindigen .

Met name veel zzp’ers met schulden dwing je zo de bijstand in.

Wanneer het niet meer lukt om rekeningen te betalen, kan een ieder bij de gemeente
terecht voor advies, budgetbeheer en hulp bij het treffen van schuldregelingen.

Gemeenten zijn sinds 2012 verplicht om deze taak uit te voeren.

Alleen zelfstandig ondernemers worden meestal buiten gesloten van deze regeling.

Vrijwel iedere gemeente stelt je mag geen eigen zaak hebben om voor deze
regelingen in aanmerking te komen.

Vervolgens wordt aangeraden het bedrijf te stoppen en een baan te zoeken.
Schuldhulpverleners van de gemeente houden er geen rekening mee dat het voor een
groot deel van de zzp’ers niet mogelijk is om een vaste baan te vinden vanwege hun
leeftijd of de markt waarin ze hun werkzaamheden verrichten. Die groep dwing je zo
bijstand in.

Voor vele van deze zzp’ers geldt dat in loondienst nog niet de helft kan worden
verdiend als zelfstandig ondernemer.

Door te blijven ondernemen tijdens de schuldsanering kan je,je eigen bedrijf
behouden waarmee je na afloop van van het schuldhulp traject verder kan.

Hoe krijgt ondernemen in de schuldsanering haar vorm.

– U bent een vrije beroepsbeoefenaar en u heeft geen inkoop van goederen of diensten, kortom u
bent ZZP-er!
– U zorgt zelf voor opdrachtgevers
.- Wij richten samen met u een vennootschap op.
– U spreekt uw opdrachtgevers een uurloon af, welk wij voor de vennootschap factureren.
– Wij spreken met u een uurloon af.



– Wij verzorgen de afdracht richting de belastingdienst en het UWV.
– U bent verzekerd voor de sociale voorzieningen.
– U kiest een handelsnaam waaronder u werkt.
– U bent volledig eigen baas u maakt zelf uit wat u doet en wanneer.
– U benadert klanten voor uzelf en verzorgt de uitvoering van het traject.
– U geeft per door u gekozen periode aan ons door wat en aan wie er gefactureerd moet worden.
– Kortom u houdt zich uitsluitend bezig met waarin u goed bent: uw vakgebied.
Wij zorgen namelijk voor het beheer van de vennootschap, verzorgen de directie, het management en
de secretariële ondersteuning. Ook verzorgen wij indien nodig alle noodzakelijke juridisch stappen
alsmede de volledige incasso.
U werkt in een door ons beheerde vennootschap waarin u al de vrijheden van het zelfstandig
ondernemerschap in beperkte mate kunt genieten.
* * *
Deze ondernemersvorm is alleen mogelijk voor alle vrije beroepsbeoefenaren, kortom u verhuurt
uzelf voor verkoop, advies of arbeid.

Voor door ons opgerichte vennootschappen verzorgen wij een vestigingsadres.

Zodra de sanering voorbij is, kunt u over naar iedere door u gewenste ondernemingsvorm.

U kunt iedere samenwerking met de Mabor Adviesgroep altijd maandelijks kosteloos
beëindigen u betaald nooit een overname bedrag voor de opgerichte vennootschap
wat bij andere aanbieders vaak wel verplicht is.

Heeft u nog geen onderneming maar wilt er een beginnen ?

Bel 020-2101049 of bezoek Mabor

http://mabor.nl
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