Een uitgave van Niehoff Werning & Kooij, verzekeringsadviseurs voor advocatuur en notariaat.

Eindelijk inzicht in
aow- en pensioenrechten
De meeste mensen hebben geen idee hoeveel AOW of pensioen zij zullen
ontvangen als zij met pensioen gaan. Daarom is er hard gewerkt om een
digitaal register in het leven te roepen waarin zowel de AOW-rechten als de
werkgeverspensioenen staan geregistreerd. Vanaf 6 januari 2011 is het Pensioenregister actief geworden.

Stichting Pensioenregister beheert www.mijnpensioenoverzicht.nl. De stichting is
een samenwerkingsverband tussen de ca. 600 pensioenfondsen en -verzekeraars
in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

In Nederland hebben wij een ingewikkeld
systeem van oudedagsvoorzieningen.
Indien u met pensioen gaat krijgt u vanuit
verschillende bronnen inkomsten. Bijna
iedereen krijgt AOW. Maar ook bouwen
veel mensen pensioen op bij de werkgever(s) waar men werkt. Daarnaast hebben veel mensen ook nog aanvullende
verzekeringen afgesloten. Een mooi systeem
waar men in het buitenland jaloers op is.
Maar echt overzichtelijk is het niet. Weinig
mensen hebben ook maar het flauwste
idee hoeveel al die verschillende uitkeringen op de pensioendatum bij elkaar opgeteld aan inkomen opleveren.

nog op te bouwen pensioenrechten bij
pensioenverzekeraars en pensioenfondsen
inzien. Ook informatie over opgebouwde
AOW-rechten is via deze site op te vragen.
Het raadplegen van de site is gratis.

Pensioenregister biedt overzicht
pensioenaanspraken
Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen
alle Nederlanders hun opgebouwde en

Inloggen op de site
Om in te kunnen loggen op de website is
een DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen
via www.digid.nl.

Voor wie is de site bedoeld?
- voor alle Nederlanders die recht hebben
op AOW
- voor werknemers die werkzaam zijn of
werkzaam zijn geweest bij een werkgever met een pensioenregeling.
Het register biedt (nog) geen inzicht in zelf
getroffen voorzieningen, zoals lijfrenteverzekeringen.

www.nwk.nl geheel vernieuwd
Nu kunnen wij u met onze uitgebreide website nog beter van dienst zijn.

Even voorstellen
Matthijs de Meyere
Op 1 januari 2011 is Matthijs de Meyere
(24.11.1981) in dienst getreden als cliëntadviseur zakelijke schadeverzekeringen.
Matthijs heeft altijd een grote interesse
gehad in het verzekeringsvak en heeft
daarom gekozen voor de opleiding
Banken en Verzekeringen. Na zijn schooltijd is hij direct het verzekeringsvak ingestapt en hij beschikt inmiddels al over een
ruime advieservaring, zowel aan particuliere cliënten als bedrijven. Hij heeft niet
alleen bij het intermediair, maar ook bij de
Rabobank ervaring opgedaan.

Naast zijn WFT-diploma’s beschikt bij ook
over de Integriteitsmodule DSI Financieel
Dienstverlener. Hij studeert voor het
Assurantie A-diploma, waarvan hij inmiddels 3 van de 5 certificaten in zijn bezit
heeft. Cliënttevredenheid staat bij Matthijs
hoog in het vaandel. Bij NWK hoopt hij
zich verder te kunnen specialiseren in de
zakelijke schade-advisering.
In zijn vrije tijd speelt Matthijs voetbal en
mag hij graag klussen.

Geen
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nodig
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Werknemer kan werkgever
steeds vaker aansprakelijk stellen
Als een werknemer schade oploopt, kan de werkgever
hiervoor steeds vaker aansprakelijk worden gesteld,
voortvloeiend uit “goed werkgeverschap”. De Hoge
Raad vindt dat de werkgever zich hiervoor kan en moet
verzekeren. Naast de hiervoor ontwikkelde WEGAMpolis, kan dit nu ook middels een nieuwe verzekering,
waarin het niet meer nodig is dat de werknemer de
werkgever aansprakelijk stelt.
Wanneer een werknemer een ongeval krijgt, draait zijn werkgever
steeds vaker op voor de kosten die daarvan het gevolg zijn. Ook
als het ongeluk op het eerste gezicht niet direct met het werk te
maken had. Werkgevers worden geacht te weten welke risico’s
hun medewerkers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor
de schade, waaronder het inkomensverlies van de werknemer.
Wat moet de werkgever doen?
Dit “goed werkgeverschap” houdt volgens de Hoge Raad in dat
werkgevers ervoor moeten zorgdragen dat de werknemer zijn
schade kan verhalen. Verzekeraars hebben daar twee oplossingen
voor bedacht.

Naast de Wegam-polis nu ook de WSV-polis
De polis die eerst is ontwikkeld is de z.g. Wegam-verzekering;
deze gaat ervan uit dat er sprake moet zijn van een aansprakelijkheid aan de zijde van de werkgever voor de schade van de werknemer. De werknemer moet de werkgever dan wel aansprakelijk
stellen. Dit wordt nog al eens als een belemmering ervaren.
Recentelijk is daarom een nieuw product geïntroduceerd: de
Werknemersschadeverzekering (WSV). Deze verzekering biedt
dekking als de werknemer in verband met zijn werk een ongeval
overkomt; de aansprakelijkheidsvraag is hierbij niet meer relevant.
De WSV biedt de werknemer een zeer uitgebreide ongevallendekking voor werkgerelateerde ongevallen. Deze polis vult de
standaard-AVB en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen
aan waar deze geen (volledige) dekking bieden en fungeert daarmee als vangnet.
Voordeel WSV
Het voordeel van de WSV is dat het geen aansprakelijkheidsverzekering is. Er hoeft dus geen aansprakelijkheid te worden aangetoond voor een uitkering onder de verzekering. Zo verloopt het
vergoedingsproces een stuk sneller. Met de WSV staan werkgever
en werknemer naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar.

Assurantiebelasting gaat
omhoog
Op 1 maart a.s. wordt de assurantiebelasting verhoogd van 7,5% naar
9,7%. Omdat de invoeringsdatum is
verschoven van 1 januari naar 1 maart
is de belasting tijdelijk met 0,2% extra
verhoogd. Vanaf 2015 gaat de assurantiebelasting terug naar 9,5%.

Waar de nood het hoogst is...
Al vele jaren ondersteunen wij
ontwikkelingsprojecten, meestal
gericht op kinderen. Vorig jaar ondersteunden wij het Cordaid Memisa-project Zuid-Afrikaanse kinderen
krijgen toegang tot subsidies en
onderwijs. Dit jaar is gekozen voor
het project Een kraamkliniek en kinderafdeling in Congo.

Vrouwen en kinderen in Congo moeten
het te vaak zonder goede medische zorg
stellen. Steeds meer jonge moeders sterven onnodig tijdens de bevalling en veel
kinderen halen hun vijfde verjaardag niet.
De situatie is schijnend. In Wanyrukula bijvoorbeeld stond in 2007 een oud huis
met 4 kamers zónder sanitaire voorzieningen en met 9 gammele bedden. Dat was
hét ‘ziekenhuis’ waarvan 66.326 mensen
afhankelijk waren. Cordaid Memisa heeft
eerst een echt ziekenhuis gebouwd.

Sinds januari 2010 maken de lokale inwoners daar dankbaar gebruik van. Zij kunnen terecht in een operatiezaal en een
opnameafdeling van 15 bedden. Voor
gecompliceerde bevallingen en ernstige
kinderziekten is echter meer nodig!
Daarom bouwt Cordaid Memisa samen
met haar partner Bureau Diocésain des
Oeuvres Médicales (BDOM) een kraamkliniek en een kinderafdeling. Cordaid
Memisa richt deze ook in en zorgt voor
medicijnen.

Graag ontvang ik informatie over:
 pensioen
 WEGAM-polis
 WSV-polis
 anders, nl.
Niehoff Werning & Kooij maakt
deel uit van Niehoff Werning bv.
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Gelieve het gewenste aan te kruisen, uw adresgevens in te vullen, de kaart uit te knippen
en te versturen naar Niehoff Werning & Kooij. Een postzegel is niet nodig.

Tel. 033 - 464 13 40
Fax 033 - 464 13 45
info@nwk.nl
www.nwk.nl
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