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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.

Tip van Tim
Tim Dircken is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van
bedrijfsadministraties, belastingaangiftes inkomstenbelasting en het
geven van fiscale adviezen.
Nieuwe auto van de zaak? Let op de bijtelling!
Als u een auto van de zaak heeft en hiermee meer dan 500
privékilometers per kalenderjaar rijdt, dan moet u bijtelling betalen. Het is
minder bekend dat dit maximaal aantal privékilometers per persoon geldt
en niet per auto. Schaft u gedurende het jaar een andere auto van de zaak
aan en was er geen bijtelling van toepassing op uw oude auto van de
zaak, dan dient u rekening te houden met de reeds gereden privé
kilometers.
Voorbeeld
U heeft tot 1 oktober 2017 een auto van de zaak gereden waarop 25%
bijtelling van toepassing was. U heeft met deze auto slechts 300 privé
kilometers gereden, tot zover is er dus geen sprake van bijtelling. Per 1
oktober 2017 schaft u een nieuwe auto van de zaak aan met een bijtelling
van slechts 4%. U rijdt van 1 oktober 2017 tot 31 december 2017 1000
kilometer privé.

Omdat u over geheel 2017 meer dan 500 privé kilometers heeft gereden,
moet u over beide auto’s bijtelling betalen. Dit levert voor de oude auto
een onaangename verrassing op.
Let bij het wisselen van uw auto van de zaak dus goed op de bijtelling of
laat u vooraf goed adviseren.

Beroepsziekte treft werknemer én werkgever
Wist u dat 1 op de 7 werknemers in Nederland burnoutklachten ervaart?
En dat mensen met een burnout gemiddeld 180 dagen thuiszitten? (Bron:
TNO|CBS 2015 en ArboNed) Bij een zieke werknemer bent u wettelijk
verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. (Nu nog
maximaal 2 jaar, maar Rutte III wil het veranderen in 1 jaar.) Daarnaast
heeft u kosten voor het inhuren van een vervanger. Of andere
medewerkers moeten de werkzaamheden opvangen, wat bij hen weer
meer stress (en kans op uitval) kan opleveren.
Een burnout is een voorbeeld van een beroepsziekte. Een beroepsziekte
is gezondheidsschade die er niet zou zijn als de werkzaamheden niet
uitgevoerd zouden zijn. Andere voorbeelden:
 gehoorschade bij medewerkers in de bouw
 bepaalde vormen van kanker bij arbeiders uit de chemische industrie
 hepatitis of hiv bij zorgverleners na een prik of snijongeluk
Hoe is uw beleid rondom werkstress en andere risico’s op uitval van uw
werknemers? Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kunt u hier
een goed beeld van krijgen. Overigens is deze volgens de Arbowet
verplicht voor elk bedrijf met personeel. Op de website rie.nl zijn RI&E’s
beschikbaar. Voor het opvangen van het doorbetalen van loon en extra
dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim, is een
verzuimverzekering een oplossing. Neem voor meer informatie contact
met ons op.

Bedrijf aansprakelijk voor schade
Als ondernemer bent u aansprakelijk voor schade die u of uw werknemers
veroorzaken. Stel u of uw werknemer stoot een kop koffie om en die valt
over de laptop van uw klant. De laptop is kapot en kan niet meer
gerepareerd worden. Nu valt dat nog te overzien, maar stel dat u of uw
werknemer tijdens werkzaamheden bij een klant brand veroorzaakt. Niet
een kleine, maar een grote. De woning brandt zelfs vrijwel volledig af. De
financiële gevolgen kunnen dus uiteenlopen.
Schade aan personen
De schade kan ook aan personen zijn. Een voorbeeld van deze
letselschade is als uw klant tijdens het eerdergenoemde omstoten van de
koffie zijn hand verbrand. Of tijdens die grote brand ernstige brandwonden
oploopt. Ook dan kunnen de financiële gevolgen voor uw bedrijf
verschillen.
Bedrijfsaansprakelijkheid
Schade die u en uw werknemers veroorzaken tijdens het werk, kunt u
verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Een AVB is niet verplicht, maar wel aan te raden. Verwar deze overigens
niet met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Dit gaat meer
over fouten bij adviserende beroepen, zoals een advies van een
belastingadviseur bij de aangifte. Wij helpen u graag met de best
passende verzekeringsvorm voor uw bedrijf.

Handhaving Wet DBA weer opgeschoven
Een jaar geleden informeerden wij u dat de handhaving van de Wet DBA
(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) werd opgeschoven naar 1
januari 2018. Inmiddels is het december 2017 en nog is de wet niet
aangepast. Onlangs werd bekend dat de handhaving van de wet is
opgeschoven naar 1 juli 2018.

Wet DBA?
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. Omdat de
DBA voor veel onduidelijkheid zorgde, werd handhaving van de wet
opgeschoven. Dat betekent niet dat de wens om de zzpproblematiek te
ondervangen is vervallen.
Bent u zzp’er of huurt u een zzp’er in? Ga een modelovereenkomst aan
waarin u vastlegt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking maar van
een opdracht. Lees meer over de werking van de Wet DBA op de site van
de Belastingdienst.

Bent u voorbereid op criminaliteit?
Als ondernemer kunt u met verschillende vormen van criminaliteit te
maken krijgen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) geeft een opsomming: cybercrime, overvallen, inbraak, interne
criminaliteit, winkelcriminaliteit en geweld en agressie. Natuurlijk hoopt u
er nooit mee te maken te krijgen. Maar helaas moeten we in onze huidige
maatschappij er wel rekening mee houden. Weet u hoe u moet handelen
als het u toch overkomt?
Het CCV geeft tips en trainingen hoe u en uw personeel op criminaliteit
kunnen voorbereiden. Ook het initiatief ‘Week van de veiligheid’ geeft veel
informatie over het voorkomen, bestrijden en voorbereiden op criminaliteit.
Wij informeren wij u graag over het belang van verzekeren. Want
criminaliteit brengt kosten met zich mee. Denk aan gestolen goederen of
beschadigingen aan pand of inventaris. Vergeet door het toenemen van
cyberaanvallen ook het digitale risico niet. Hierbij gaat het niet alleen over
technische beveiligingen, maar ook over afspraken met uw medewerkers
over bewust omgaan met de veiligheidsrisico’s.
Meer weten over de specifieke risico’s van uw bedrijf? Neem contact met
ons op en wij helpen u met de risicoinventarisatie en de bijbehorende
verzekeringsoplossingen.

Wat betekent Rutte III voor ondernemers?
“Het coalitieakkoord is ambitieus en evenwichtig. Maar als je bestuurt
moet je keuzes maken. En wij hebben gekozen voor groei en
vooruitgang.” Dit zegt Mark Rutte over het nieuwe regeerakkoord
‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil onder andere:
 een eenvoudiger belastingstelsel (bijvoorbeeld het aantal schijven
verminderen van 4 naar 2)
 het lage btwtarief verhogen van 6% naar 9%
 de dividendbelasting afschaffen en de winstbelasting verlagen
 werknemers makkelijker ontslaan en vaste contracten stimuleren
 de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers)
verkorten van 2 naar 1 jaar
Ook de andere 3 coalitiepartners hebben vertrouwen voor het
bedrijfsleven. Sybrand Buma: “We gaan de arbeidsmarkt hervormen en
eerlijker maken.” Alexander Pechtold: “Met dit akkoord verkleint deze
coalitie de inkomensverschillen en gaat iedereen erop vooruit.” Gertjan
Segers: “Er komt hervorming van de arbeidsmarkt, hervorming van ons
pensioenstelsel en van ons belastingstelsel.”
Wat betekent Rutte III voor ondernemers? Bekijk de volledige informatie
op de site van de overheid Ondernemersplein.nl.

Pensioencheck

Bedrijfsadministratie

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht

Iedere ondernemer heeft er mee te maken, de
bedrijfsadministratie. Maar als ondernemer
concentreert u zich natuurlijk het liefst op uw eigen
dienstverlening. Wij nemen de administratieve taken

● 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,.

daarom graag van u over. Of het nu enkel gaat om het
opstellen van de jaarstukken of om het inboeken van
uw volledige administratie, wij zijn u graag van dienst.
Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij
informeren u graag.

Openingstijden
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Telefoon

maandag t/m vrijdag:
8.30  17.00 uur

De Dieze 24
5052 TP Goirle

013  5308190

www.dircken.nl
info@dircken.nl

