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Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Welkom bij Dircken & Partners
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Dircken & Partners. Door de
jarenlange verbondenheid met Noord Brabant hebben wij een vertrouwde
naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het Midden en
Kleinbedrijf. Wij combineren ruime ervaring in persoonlijke advisering en
begeleiding met actuele kennis van het aanbod van verschillende
aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres voor uw
verzekerings en financieringsvraagstukken.

Wij gaan verhuizen!
Het is bijna zover! Na weken van verbouwen kunnen wij het nieuwe jaar
aftrappen in ons nieuwe pand. Vanaf 1 januari verwelkomen wij u graag op
ons nieuwe adres: De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Telefoonnummers en e
mailadressen blijven hetzelfde. Benieuwd naar de verbouwingsfoto’s? U
kunt ze zien in het fotoalbum op onze Facebookpagina.

Handhaving DBA opgeschoven
De overheid wilde met nieuwe belastingregels een duidelijker onderscheid
maken tussen schijnzelfstandigen en echte zelfstandigen. Daarom werd
per 1 mei 2016 de VARregeling vervangen door de Wet DBA
(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Nu blijkt de DBA voor veel
onduidelijkheid te zorgen. De financiële gevolgen (boetes en naheffingen)
van het onjuist hanteren van de DBA zijn voor rekening van de
werk/opdrachtgever. Daardoor zijn zij terughoudend geworden met het
inhuren van zzp’ers.
“Onzekerheid bij ondernemers mag er niet zijn. Het is aan het kabinet om
dat op te lossen”, zegt staatssecretaris Eric Wiebes. Daarom heeft hij
aangekondigd dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 de wet DBA niet
zal handhaven. Tenzij er sprake is van opzettelijk in stand houden of
beginnen van een schijnzelfstandigheid. Ondertussen adviseren wij nog
steeds een modelovereenkomst aan te gaan, waarin u vastlegt dat er
geen sprake is van een dienstbetrekking maar van een opdracht.

Heeft u als opdrachtgever of zzp'er te maken met onduidelijkheden door
de DBA? Dan kunt u dat melden via het Meldpunt DBA. Hiermee kunnen
het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de knelpunten inventariseren.

Zzp'er sneller hypotheek met NHG
Zzp'ers kunnen vanaf 1 december 2016 sneller een hypotheek met
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten. Tot deze datum moest een
zzp’er over drie IBaangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en
dezelfde bedrijfsactiviteiten beschikken. Nu kan er na één jaar
zelfstandigheid een hypotheek met NHG worden aangevraagd. Dit
verlaagt voor ruim 1,28 miljoen zzp’ers de hoge drempels die zij
ondervinden bij het financieren van een eigen woning. Het Waarborgfonds
Eigen Woningen (de instantie die de NHG uitvoert) zegt dat een groot
aantal geldverstrekkers per 1 december al meewerkt aan dit initiatief.
Dylan Dresens, directeur Beleid en Ontwikkeling: “Hiermee heeft de zzp’er
direct een brede keus. Andere geldverstrekkers zullen op korte termijn
gaan volgen.”
Op de website van het NHG kunt u meer lezen over de nieuwe regeling.
Heeft u vragen? Wij horen het graag van u!

Arbeidsongeschikt? Dat overkomt mij niet!
Een veelgehoorde opmerking van ondernemers is ‘arbeidsongeschiktheid
overkomt mij niet’. Vaak heeft dat te maken met de vurige hoop dat het je
nooit zal overkomen. Maar stel nou dat het u wel overkomt. Een ongeluk
zit in een klein hoekje. En (tijdelijk) niet kunnen werken, betekent geen
inkomsten. Misschien heeft u wat reserves achter de hand of kunt u
terugvallen op inkomsten van uw partner. In het uiterste geval kunt u
terecht bij de sociale dienst voor het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz). Beter is het inkomensverlies door ziekte of
arbeidsongeschiktheid te verzekeren.
Dan komt de volgende veelgehoorde opmerking van ondernemers: ‘een
arbeidsongeschiktheidsverzekering is duur’. Als u de premie ervan
vergelijkt met een standaard autoverzekering, dan is het inderdaad duur.
Maar u moet het afzetten tegen het risico dat u afdekt, namelijk dat u niet
meer kunt werken en geen inkomen meer hebt. De hoogte van de premie
is door een aantal factoren te beïnvloeden: eigen risico, uitkeringsdrempel,
eindleeftijd, verzekerd bedrag, deelname aan collectieve regeling branche
of beroepsorganisatie. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar.
Voordat u door struisvogelpolitiek of een onjuist beeld van de premie
besluit geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te willen, neem dan toch
eens contact met ons op. Met goed inzicht in de risico’s en de kosten, kunt
u een gefundeerde beslissing nemen of u daadwerkelijk ‘AOVloos’ door
uw werkzame leven wilt gaan.

Meer ongelukken door smartphone
Bent u voor uw werk veel onderweg? Dan merkt u vast dat het steeds
drukker wordt op de weg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
noteerde voor 2016 voor het eerst dat het aantal personenauto’s boven de
8 miljoen uitkomt. Het aantal bedrijfsvoertuigen is gestegen naar
2.155.173. Meer voertuigen betekent helaas ook meer aanrijdingen. Het
Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van
Verzekeraars zag in 2015 de verkeersclaims toenemen met 6,5% tot
841.000. Ook het aantal verkeersdoden neemt toe van 570 naar 621 in
2015. Wie maken de meeste ongelukken en welke provincie is het
veiligst? Bekijk het op de Risicomonitor Verkeer 2016.
Hoewel er geen harde cijfers over bekend zijn, is de smartphone
vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het
aantal ongelukken. Bellen, appen en social mediagebruik zorgen voor
afleiding en horen dus niet thuis achter het stuur, vindt het Verbond van
Verzekeraars. Daarom pleiten zij voor meer onderzoek naar oorzaken van
verkeersongelukken. De smartphone kan daar ook een positieve rol bij
hebben. De app ‘MobielSchadeMelden’ bijvoorbeeld kan helpen de

gebrekkige ongevalsregistratie van de overheid te verbeteren, aldus het
Verbond.
Moet u voor uw werk (en ook privé) onderweg zijn, dan is het verstandig
vóór vertrek uw mobiel uit te zetten. Zo komt u niet in de verleiding toch te
reageren op telefoongeluiden. Dat is niet alleen veiliger voor uzelf, maar
ook voor anderen.

Nieuwe Arbowet: uitstel is geen afstel
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plande dat de
gewijzigde Arbowet per 1 januari 2017 zou ingaan. Maar dat blijkt niet
haalbaar. De nieuwe datum is medio juli 2017. De veranderingen in de
Arbowet gaan voornamelijk over betere preventie. Asscher wil
beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel
mogelijk voorkomen. De belangrijkste wijzigingen gaan over de rol en
taken van de bedrijfsarts. Zo moeten werknemers directe toegang hebben
tot de bedrijfsarts voor vragen over gezondheid in relatie tot het werk. En
de bedrijfsarts moet iedere werkplek in het bedrijf kunnen bezoeken. Een
andere belangrijke wijziging betreft de preventiemedewerker. Deze krijgt
een stevigere positie in het bedrijf en gaat meer samenwerken met de
bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.
Deze veranderingen hebben gevolgen voor de risicoinventarisatie en 
evaluatie (RI&E). Daar waar de RI&E gaat over preventiemedewerkers, de
bedrijfsarts en arbodiensten, zullen bepaalde invullingen niet meer
kloppen. Dat moet u mogelijk aanpassen. Verder zult u uw bestaande
contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan moeten passen aan de eisen
in de nieuwe Arbowet.
Meer weten? Download het gratis whitepaper van Arbo. Arbo is het
kennisplatform over veilig en gezond werken.

Pensioencheck

Hulp bij belastingaangifte

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht
● goede indicatie van de te verwachte pensioenopbouw
in combinatie met de AOW
● uitleg pensioen in relatie tot uw hypotheek of huur
● hulp bij een compleet pensioenoverzicht van eerder
verworven pensioenrechten
● mogelijkheden om pensioentekorten te repareren
Het updategesprek duurt 1 uur en kost € 95,.

De belastingaangifte. Een lastige, jaarlijks terugkerende
klus die er door ingewikkelde wet en regelgeving niet
makkelijker op wordt. Hulp nodig? Vanaf 2014 is het via
Dircken & Partners weer mogelijk om uw aangifte
inkomstenbelasting in te laten vullen. Tim Dircken is uw
adviseur. U kunt bij hem ook terecht voor
beantwoording van andere fiscale vraagstukken. Meer
weten? Neem contact met ons op. Wij informeren u
graag.
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maandag t/m vrijdag:
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De Dieze 73
5052 TN Goirle

013  5308190

Onze tarieven.
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