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Hogere AOWleeftijd leidt tot veel meer aanpassingen
In de vorige NW Info schreven wij over de gevolgen voor aanvullende pensioenregelingen.
Per 01012014 wordt de z.g. pensioenrichtleeftijd aangepast naar 67 jaar.
De maximale opbouwpercentages voor ouderdomspensioen worden verlaagd, waardoor er
meer dienstjaren nodig zijn om een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon te
bereiken. Ook de z.g. premiestaffels voor pensioenregelingen op basis van beschikbare
premie zullen worden aangepast. Lees meer...

Nieuw beloningsbeleid voor financieel adviseurs
Per 01012013 worden de beloningsregels voor financieel adviseurs verder aangescherpt.
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat er voor bepaalde producten een provisieverbod
van kracht zal worden. Het verbod zal gelden voor complexe producten, zoals hypotheken,
maar ook voor een aantal andere z.g. impactvolle producten, zoals arbeidsongeschikt
heidsverzekeringen. Overige schadeverzekeringen vallen (vooralsnog) buiten het provisie
verbod. De regels gelden voor nieuw af te sluiten producten vanaf 1 januari 2013. Voor
bestaande (verzekerings)contracten geldt een overgangsregeling. Lees meer...

Wees op tijd met winterbanden!
Binnenkort moeten de winterbanden weer van stal gehaald of aangeschaft worden. Wees er
op tijd bij, want de ervaring leert dat wanneer de wintersportperiode nadert, er een tekort
aan winterbanden ontstaat. In sommige (wintersport)landen zijn winterbanden namelijk
verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de ANWB.

AFM: Pas op met vergelijkingssites
De AFM, de waakhond voor de financiële markten, heeft onlangs onderzoek gedaan naar
33 vergelijkingssites voor financiële producten. De AFM controleerde of werd uitgelegd wat
de site precies voor de consument doet, hoe de site betaald wordt, op basis waarvan de
vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is. Verder keek de AFM of die
informatie tijdig werd gegeven en of deze begrijpelijk en makkelijk vindbaar was. En wat
blijkt? Slechts 1 site voldeed aan alle criteria. Lees meer ...

Ook bij uw zorgverzekering is deskundig advies nodig
Langzaam aan maken de zorgverzekeraars de premie bekend die zij komend jaar aan hun
verzekerden in rekening gaan brengen. De minister van Volksgezondheid voorspelde een
gemiddelde verhoging van twintig euro. Inmiddels hebben zorgverzekeraars DSW en
Achmea besloten de premie niet te verhogen en Menzis heeft aangekondigd de premie voor
de basisverzekering zelfs te verlagen. Het blijft afwachten of de andere zorgverzekeraars
deze trend zullen volgen. Wel bekend is welke wijzigingen in 2013 zullen plaatsvinden in de
dekking van de basisverzekering. Lees meer...

Zorg voor een "ziekuitdienst"administratie
Begin oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet beperking ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid vangnetters”goedgekeurd; de wet gaat in op 01012014.
Werkgevers gaan een hogere premie betalen als er meer mensen met een tijdelijk
dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. Om dit te bepalen wordt gekeken naar
uitkeringen vanaf 01012012. Wilt u straks kunnen controleren of u de juiste premie in
rekening wordt gebracht, dan dient u inzicht te hebben in het aantal tijdelijke medewerkers
die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Start daarom zo snel mogelijk met het registreren van
deze werknemers.

Statusupdate van ons MVOtraject
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u mee te doen aan een z.g. stakeholdersonderzoek
om vast te stellen welke MVOaspecten u als klant belangrijk vindt. De uitkomsten van dit
onderzoek hebben ons zeer waardevolle input gegeven en ons in staat gesteld onze MVO
doelstellingen definitief vast te stellen. Wij zijn gesterkt in ons idee dat het ontwikkelen van
MVObeleid, bijvoorbeeld op het gebied van ''eerlijk zaken doen'', een bijdrage kan leveren
aan het ''verduurzamen'' van de financiële sector. Op onze website vindt u meer informatie
over ons MVObeleid en –doelstellingen. Lees meer...
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