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Nationale Pensioendialoog afgerond
Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk, o.a. door de toegenomen levensverwachting, veranderende werkpatronen, tegenvallende beleggingsresultaten en een lage
rentestand. Daarom heeft staatssecretaris Kleinsma een aantal maanden geleden de
Nationale Pensioendialoog opgestart om input te krijgen voor mogelijke aanpassingen. Op 19
januari jl. is de Dialoogfase afgesloten met een slotbijeenkomst. De staatssecretaris zal op
basis van de uitkomsten in gesprek gaan met de Tweede Kamer. Of er in de toekomst een
vernieuwd stelsel komt, is de vraag. Lees meer ...

Wat te doen met een schoorsteen(brand)
Een loeiend geluid in de schoorsteen? Dit geluid wijst op een schoorsteenbrand. Jaarlijks
vinden er zo'n tweeduizend plaats. "Best veel", benadrukt Johan Schouten van de Algemene
Schoorsteenvegers Patroon Bond. "Zeker als je weet dat een schoorsteenbrand gemakkelijk
te voorkomen is". Belangrijkste oorzaak van een schoorsteenbrand is slecht stookgedrag.
Wanneer hout niet goed verbrandt, ontstaat er creosoot. Dat zijn onverbrande deeltjes die
samen een teerachtige laag in het rookkanaal vormen. Die laag is licht ontvlambaar. Veilig
stoken betekent dus vooral goed droog hout stoken. Lees meer ...

NWK in de media
Al vele jaren schrijven wij voor de rubriek Financieel Nieuws van het blad Mr. Bijvoorbeeld
over het wel of niet zelf regelen van je arbeidsongeschiktheidsverzekering of het optreden als
executeur testamentair. U vindt deze artikelen op onze website onder het kopje Actueel

Technologie en aansprakelijkheid
Wie is er aansprakelijk bij een botsing tussen twee zelfrijdende auto's? Met de steeds
voortdurende technologische ontwikkelingen zijn er ook praktische vraagstukken die
beantwoord dienen te worden. Door het Verbond van Verzekeraars werd onlangs een
trendavond gehouden over dit onderwerp. Daar werd gesproken over de risico's die kleven
aan technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Door het Verbond
van Verzekeraar is een Infoplus gewijd aan dit onderwerp. Deze vindt u hier

Gratis Veiligheidsscan voor kleine bedrijven
In 2015 kunnen ondernemers nog steeds gebruik maken van de gratis veiligheidsscan uit de
regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). Deze scan kan u helpen bij het verbeteren van de
veiligheid in uw bedrijf. Met de scan brengt een CCV-adviseur de veiligheidsrisico's in kaart en
geeft hij gratis advies over te nemen maatregelen. Nieuw in de regeling is dat in 2015
ondernemers met maximaal 50 fte's in aanmerking komen voor de scan. Dit is een uitbreiding
van de doelgroep zoals die in 2014 gold. Op basis van de uitkomsten adviseert de CCVadviseur over maatregelen om de huidige situatie te verbeteren. Lees meer ...

Spaargeld nodig voor aankoop woning
Per 01-01-2015 zijn de z.g. financieringslastnormen opnieuw strenger geworden. Huiseigenaren mogen 103 procent van de woningwaarde lenen. Dit in combinatie met de
overdrachts- en makelaarskosten zal in veel gevallen betekenen dat consumenten eigen
vermogen moeten meebrengen om een huis te kunnen kopen.

Waar de nood het hoogst is...
Ieder jaar steunen wij een nieuw ontwikkelingsproject, meestal via de organisatie Cordaid.
Vorig jaar hebben wij via Cordaid Mensen in Nood een bijdrage geleverd aan het project
Duurzaam waterverbruik in Ethiopie. Er zijn waterputten geslagen en regenwaterbassins
aangelegd. Niet alleen de dorpsbewoners, maar ook langstrekkende nomaden hebben hier
profijt van. Dit jaar hebben wij gekozen voor het project Sociaal microkrediet in Bolivia van
Cordaid Microkrediet. Lees meer ...

Bezoekadres

T 033 4641340

Postadres

Snouckaertlaan 42

F 033 4641345

Postbus 1710

3811 MB Amersfoort

E info@nwk.nl

3800 BS Amersfoort

© NWK | Deze mailing is verzonden met MailKey
Uitschrijven voor deze mailing

