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Belasting terug over zwangerschapsuitkering
Zwangere zelfstandigen hebben jarenlang onterecht belasting betaald. Die belasting werd
door de Belastingdienst geheven over de uitkering die de verzekerde ontvangt tijdens
haar zwangerschapsverlof. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen
onbelast blijven. Uit jurisprudentie blijkt dat zwangerschap niet als 'ziekte' wordt gezien en dat
de uitkering onbelast mag blijven. Lees meer...

De vlucht van de cybercrimeverzekering
Een bedrijfsdekking voor cyberrisico’s zal op korte termijn net zo normaal zijn als een brandof aansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfscontinuïteit kan net zo goed door cyberrisico’s in
gevaar komen als door een brand of diefstal. De kosten van cyberincidenten lopen in
Nederland nu al in de miljarden euro’s per jaar. Verzekeraars zullen de komende jaren in rap
tempo cyberverzekeringen ontwikkelen en op de markt brengen. Lees meer...

Over op IBAN
Per 1 november 2013 is onze administratie volledig aangepast aan de nieuwe SEPAstandaard. Op al onze facturen worden nu de IBAN-bankgegevens vermeld. Bij betaling dus
graag het IBAN-banknummer gebruiken. Tot 1 februari 2014 kunt u overigens nog wel het
“oude” banknummer gebruiken als u dit wenst; daarna is dit niet meer mogelijk.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privé vermogen van
de bestuurder indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of
nalaten bij zijn organisatie. Vaak zal een bestuurder aangesproken worden na een
faillissement van zijn bedrijf. Echter, ook als het goed loopt worden bestuurders
aangesproken. 11 redenen waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van belang is. Lees meer...

Brandverzekeraars mogen meer verhalen
Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres in werking. Volgens de
nieuwe regeling kunnen de brandverzekeraars ‘onbeperkt’ de schade verhalen op
schadeveroorzakende bedrijven. Met brandverzekeraars wordt bedoeld alle bij het Verbond
van Verzekeraars aangesloten verzekeraars en de verzekeraars die zich conformeren aan de
bedrijfsregeling. Lees meer...

Autoruitschade?
U kent vast de reclames wel van Carglass en Autotaalglas. Dit zijn ruitschadeherstellers die
zijn aangesloten bij de meeste verzekeraars. Bent u verzekerd voor ruitschade en u laat bij
deze herstelbedrijven uw ruit herstellen dan heeft u minder of zelfs geen eigen risico. Gaat u
niet naar een aangesloten hersteller dan geldt het standaard eigen risico en soms ontstaat er
zelfs discussie over de hoogte van de nota. Wij adviseren dan ook om schade aan uw ruiten
te laten herstellen bij een aangesloten hersteller.

De eKantonrechter
Nu onze samenleving steeds verder digitaliseert en de meeste mensen niet alleen over een
smartphone, maar ook over een tablet of Ipad beschikken, wil de rechtspraak meegaan in
deze ontwikkeling. Daarom is men gestart met het project eKantonrechter. Civielrechtelijke
geschillen kunnen voortaan ook digitaal, in een beveiligde elektronische omgeving, worden
voorgelegd aan de kantonrechter. Lees meer...
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