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Blijf op de hoogte:
Belangrijke ontwikkelingen voor u als ondernemer
Onderwerpen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering vereist
voortdurende aandacht
• Nadelige effecten van lage rente voor pensioen
• De verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen
• Tracking- en tracing maakt kans op schade door diefstal
kleiner

Voorwoord
Hoewel de vakantie voor een groot deel van het land al is aangebroken,
weten wij als ondernemers onder elkaar dat voor ons het werk gewoon
doorgaat. Ook in de zomermaanden zijn wij er om uw belangen te
behartigen en uw financiële risico’s te beperken. Wij informeren u daarom
in deze nieuwsbrief over ontwikkelingen die voor u als ondernemer van
belang kunnen zijn. Bij alle onderwerpen geldt natuurlijk altijd: Heeft u naar
aanleiding hiervan een vraag, bel of mail ons. Wij zijn u graag van dienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vereist
voortdurende aandacht
Veel ondernemers realiseren zich onvoldoende wat hun
financiële positie is, indien zij door ziekte of ongeval niet
langer inkomen kunnen verwerven. Men staat bijvoorbeeld
er onvoldoende bij stil, dat door eventuele
arbeidsongeschiktheid allerlei fiscale voordelen, die
verbonden zijn aan het ondernemerschap, verloren kunnen
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gaan. Het zelfde bruto inkomen voor en na
arbeidsongeschiktheid kan door het wegvallen van deze
voordelen, zelfs bij een uitkering op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering,
leiden tot substantieel lagere netto inkomsten. Maar ook het antwoord op de vraag of
bepaalde afschrijvingen binnen de onderneming wel of niet betrokken moeten worden bij
het berekenen van het “gebruikelijke” inkomen van de ondernemer kan belangrijk zijn.
Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering schat de
verzekeringsmaatschappij het risico in. Het ene beroep brengt meer risico’s met zich mee
dan het andere. Op basis van een inschatting van het risico bepaalt de verzekeraar de
premie. Maar dit risico kan zich in de loop van de tijd wijzigen. We geven twee
voorbeelden:
Een aannemer heeft een florerend bedrijf op het moment dat hij de
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Op dat moment houdt hij zich vooral bezig met
gesprekken met klanten en architecten. Jaren nadat de verzekering is afgesloten, heeft
het bedrijf het economisch moeilijk en gaat de aannemer weer zelf “ de steiger op” en
werkt hij een belangrijk deel van zijn tijd actief op de werkvloer mee.
Of neem de ondernemer die aangeeft jaarlijks 30.000 kilometer te rijden. Door te kiezen
voor een andere doelgroep van klanten stijgt dit jaarlijkse aantal kilometers naar 60.000.
Zo maar twee voorbeelden. Maar in beide voorbeelden zullen veel
verzekeringsmaatschappijen vinden, dat het risico op arbeidsongeschiktheid zwaarder is
geworden. In de polisvoorwaarden zult u meestal kunnen lezen, dat u dit soort wijzigingen
daarom aan de verzekeraar moet doorgeven. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een
korting op de uitkering, indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Om te zorgen dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft aansluiten bij uw actuele
werksituatie is regelmatig contact met ons kantoor noodzakelijk. Door dit periodieke
contact kunnen wij u helpen ervoor te zorgen, dat - indien nodig - de verzekering wordt
aangepast aan uw gewijzigde omstandigheden. Op die manier blijft deze belangrijke
verzekering doen waarvoor u deze heeft aangeschaft: financiële zekerheid bieden op het
moment dat u deze hard nodig heeft. Het vaststellen van het verzekerde bedrag dat echt
nodig is om het inkomensverlies bij ziekte of ongeval op te vangen is dan ook maatwerk
waarvoor specialistische kennis vereist is. Ons kantoor beschikt over die kennis.

Nadelige effecten van lage rente voor pensioen
De rente op de kapitaalmarkten is al langere tijd laag. Dit heeft positieve
effecten. Bijvoorbeeld financiering van investeringen voor uw onderneming
zijn door deze lage rente relatief goedkoop. De lage rente in combinatie
met herstel van het consumentenvertrouwen leidt ook tot een sterke stijging
van het aantal mensen dat bijvoorbeeld een woning koopt. Herstel van de
woningmarkt is voor veel ondernemers in de bouw, woninginrichting, etc.
positief nieuws.
Echter, de lage rente heeft ook nadelige effecten. Wanneer u als
ondernemer pensioen opbouwt, dan groeit het kapitaal minder hard dan in het verleden.
Wilt u een bepaald niveau aan pensioen behalen, dan zult u hogere reserveringen moeten
doen.
Indien u in het verleden bepaalde financiële scenario’s heeft gemaakt of laten maken voor
de toekomst, dan is het verstandig om deze periodiek opnieuw te bekijken. In het verleden
is bij veel van dit soort berekeningen uitgegaan van rendementen die nu niet meer
gehaald worden. Dit kan grote invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst. Het is dan ook
raadzaam om regelmatig met uw accountant of onze financiële deskundigen te bespreken
wat voor u de consequenties zijn van de aanhoudend lage rente.

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft gevolgen
Zoals u waarschijnlijk weet, is de AOW leeftijd verhoogd.
Voor hen die geboren zijn op of na 1 januari 1955 is de

AOW leeftijd nu minimaal * + jaar. Vanaf , - , , is de AOWleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De e. acte
AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend. Deze fle. ibele
AOW leeftijd heeft tal van gevolgen. Wij noemen er enkele:
• / en arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
eindigt niet automatisch bij het bereiken van de AOW leeftijd. Wilt u als werkgever
toch de overeenkomst op een bepaald moment in de toekomst van rechtswege
laten eindigen dan is het verstandig dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst op
te nemen.
• Veel verzekeringen kennen een vaste einddatum. Denk bijvoorbeeld aan de
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 0 tel dat deze een einddatum kent waarop de
verzekeringsnemer * 1 jaar wordt. Dit betekent dan, dat ook een eventuele
uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid stopt op * 1 jarige leeftijd. Maar
wanneer de AOW pas start op * + jaar ontstaat er een inkomensgat van twee jaar.
• Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van oudedagsvoorzieningen is in
het verleden altijd uitgegaan van de pensioenleeftijd van * 1 jaar. 2 anger
doorwerken betekent over het algemeen, dat er meer voorzieningen worden
opgebouwd en er minder aan worden onttrokken. 3 n zijn algemeenheid levert dit
dan hogere oudedagsvoorzieningen op. Dit is natuurlijk prettig. Maar wanneer er
nu andere financiële prioriteiten zijn, kunnen deze aanleiding zijn om de opbouw
van uw oudedagsvoorziening aan te passen waardoor er meer ruimte ontstaat
voor andere zaken die u belangrijk vindt.
Het zijn maar enkele voorbeelden. 4 e tonen echter aan, dat de verhoging van de AOW
leeftijd op veel gebieden gevolgen heeft. Het is dan ook verstandig om samen met ons
kantoor deze gevolgen voor uw pakket van financiële diensten in beeld te brengen.

Tracking- en tracing maakt kans op schade door diefstal kleiner
Bestelwagens, tractoren, werkmaterieel zijn regelmatig
doelwit van diefstal. De objecten hebben vaak een hoge
waarde en staan buiten werktijd dikwijls op stille en niet
bewaakte locaties. Naast het verlies van de waarde van het
object, lopen ondernemers ook het risico op
bedrijfsstagnatie, indien er een lange levertijd is om het
gestolen object weer te vervangen.
Het voorzien van dit soort objecten van een tracking- en tracing s5 steem verkleint de kans
op bedrijfsschade aanzienlijk. Bij tracking en tracing wordt het object voorzien van een
s5 steem waarmee op afstand kan worden gevolgd of het object zich verplaatst en waar
het zich e. act bevindt. De ervaringen zijn positief. 6 uim 7 1 8 van werkmaterieel voorzien
van een tracking- en tracings5 steem wordt na diefstal binnen , 9 uur terugbezorgd bij de
eigenaar.
Het s5 steem kan gekoppeld worden aan een alarmcentrale die direct in actie komt indien
bijvoorbeeld het materiaal buiten werktijd verplaatst wordt.
: elet op de effectiviteit van deze preventiemaatregel zijn diverse verzekeraars bereid
korting te verlenen wanneer dit werkmaterieel wordt voorzien van een tracking- en tracing
s5 steem.

Meer weten over onze dienstverlening; Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat
kunnen voorzien.

Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor 4 akelijke relaties met veel zorg
samengesteld. Wij houden ons echter niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of
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onvolledigheid van de verstrekte informatie en sluiten iedere
aansprakelijkheid daarvoor uit.

Afmelden voor de nieuwskrant

