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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.
Pensioen opbouwen als ondernemer? Begin op tijd!
Als ondernemer bent u op dit moment zelf verantwoordelijk voor het
opbouwen van uw oudedagsvoorziening. De regering denkt na over een
verplichte pensioenregeling voor ondernemers. Wij vinden dat u dit beter
in eigen beheer kunt houden. Dat levert meer overzicht en mogelijk ook
een beter rendement op.
U kunt als ondernemer voor uw oudedagsvoorziening sparen. Dit gaat
meestal via een bankspaar of beleggingsrekening. Aangezien de
betaalde bedragen tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn in uw
belastingaangifte, kunt u dus fiscaal vriendelijk sparen.
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen. Dan kunt u
maximaal profiteren van het te behalen rendement. Afhankelijk van uw
profiel zal het rendement bestaan uit rente en/of koersresultaat. Wenst u
meer informatie over het sparen voor uw pensioen als ondernemer? Neem
dan gerust contact met ons op.
Tim Dircken

Nieuwe privacywet (AVG) geldt ook voor u
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan.
Een nieuwe wet waarin de privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid. De
AVG geldt in de gehele Europese Unie voor alle bedrijven en organisaties
die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere
personen. Van multinational tot zzp’er, maar ook verenigingen, stichtingen,
zorginstanties en scholen.
Denk niet te snel dat de AVG niet voor u geldt. U heeft er al mee te maken
als u offertes of facturen verstuurd, afspraken met klanten noteert of
contactgegevens van personeel bijhoudt. Denk hierbij aan het met
documenten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en
technische maatregelen heeft genomen. En aan het bewijzen dat u
geldige toestemming heeft voor het verwerken van persoonsgegevens.
Ook moet u een verwerkersovereenkomst sluiten als u gebruikmaakt van
de diensten van een verwerker.
In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht. De AP
kan uw bedrijf sancties opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van
uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving
houdt. Bent u al AVGproof? Check het vandaag nog met de regelhulp van
de AP.

Nieuwe norm brandveiligheid elektrische installaties
UNETOVNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de
technische detailhandel) meldt dat bedrijfsbranden ieder jaar voor
miljoenen euro’s schade aanrichten. Ondeugdelijke elektrische installaties
zijn een belangrijke oorzaak van zulke branden. Daarom ontwikkelde
UNETOVNI samen met het Verbond van Verzekeraars en iKeur een
nieuwe norm: NTA 8220. Deze is op 1 januari 2018 ingegaan.
Als u binnen uw bedrijf met elektrisch materieel werkt, dan kent u
ongetwijfeld NEN 3140. Deze norm is vooral gericht is op het voorkomen
van letselschade door aanraakgevaar en niet op het voorkomen van
branden. NTA 8220 richt zich volledig op ‘het beperken van
brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel, rekening houdend met de
aard van het gebruik ervan, alle omgevingsfactoren, en andere
omstandigheden’. Aldus Stichting Nederlands NormalisatieInstituut
(NEN).
Let op! NTA 8220 is geen vervanging van NEN 3140. Het is ook geen
wettelijke verplichting. Maar verzekeraars kunnen wel een NTA 8220
inspectie erbij gaan vragen in de polisvoorwaarden van een
brandverzekering. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de
nieuwe norm en het gevolg voor uw brandverzekering.

Digitale risico's niet onderschatten
Stel dat een van uw klanten het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld
identiteitsdiefstal of afpersing via phishing en ransomware. De gedupeerde
zal zijn schade willen verhalen op degene bij wie zijn gegevens gestolen
zijn. Als blijkt dat u dat bent, kan uw klant u aansprakelijk stellen. Met de
nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming,
zie elders in deze nieuwsbrief) en toenemende cybercrime is het
onderschatten van digitale risico’s geen optie meer. Preventie en
technische en organisatorische maatregelen zijn noodzakelijk. Een paar
tips:
 installeer antivirusprogramma’s
 update de software
 gebruik sterke wachtwoorden of een ‘wachtzin’
 maak alleen verbinding met vertrouwde wifinetwerken
 open geen verdachte berichten en bestanden
Meer informatie over uw status omtrent cybercrime vindt u op
VeiligZakelijkInternetten.nl. Daar kunt u ook een AVG miniscan doen. Voor
meer informatie over het verzekeren van cyberrisico’s (waaronder schade

door datainbreuk, schade door hackers, schade die het gevolg is van
cyberafpersing) kunt u bij ons terecht.

Gaat u 'AOVloos' door het werkzame leven?
U vindt in onze nieuwsbrieven regelmatig een artikel over de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij maken ons namelijk zorgen
over inkomensverlies van zzp’ers door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Deze zorg werd pas geleden bevestigd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Zij melden: “In 2016 was 19% van de 895 duizend
zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid.” Dat percentage is er na 2016 niet hoger op
geworden. Overigens verzekeren zelfstandigen met personeel (zmp’ers)
zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers. In 2016 was dat
32,4%.
De redenen dat zzp’ers geen AOV afsluiten is heel divers. Zo horen we
bijvoorbeeld zeggen ‘arbeidsongeschiktheid overkomt mij niet’ of ‘een
AOV is duur’. Maar struisvogelpolitiek en een onjuist beeld van de premie
zijn slechte raadgevers. Neem toch eens contact met ons op voor een
goed inzicht in de risico’s en de kosten. Dan kunt u een gefundeerde
beslissing nemen of u daadwerkelijk ‘AOVloos’ door uw werkzame leven
wilt of kunt gaan.

Ik wens je veel personeel
Kent u de uitdrukking? Iemand veel personeel wensen, zou zoiets
betekenen als ze veel zorgen en ellende toewensen. Het hebben van
personeel geeft zeker een heel andere dimensie aan het ondernemen. U
bent verantwoordelijk voor uw werknemers en moet dus inderdaad het een
en ander voor ze regelen. Maar als u het goed aanpakt, valt al die ellende
wel mee! Zeker als u onze hulp inschakelt. Zo is het onder andere
belangrijk de verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid, bedrijfsschade,
ziekteverzuim en het WAOgat goed onder de loep te nemen.
Dat geldt ook voor een collectieve ongevallenverzekering. Deze keert een
vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als uw werknemer een
ongeval krijgt. Steeds vaker worden werkgevers binnen cao’s verplicht
gesteld om dit goed te regelen. Het getuigt in ieder geval van goed
ondernemerschap volgens de wet. En het is een aantrekkelijk secundaire
arbeidsvoorwaarde.
Heeft u personeel? Of staat u op het punt uw eerste personeelslid aan te
nemen? Neem contact met ons op en wij helpen u ‘ellende’ te voorkomen
of goed te verzekeren. Dan kunt u zich richten op de leuke kanten van een
goed werkgever zijn.

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
● 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,.

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
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.
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