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Mede aansprakelijk voor beroepsfout collegaadvocaat?
De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over de aansprakelijkheid van
de maatschap en haar maten (zie HR 1532013 LJN BY7840). Dit arrest van de Hoge
Raad, alsmede het uiteindelijke resultaat van het nadere onderzoek door het Hof, kan
betekenen dat het aansprakelijkheidsrisico van de advocaat aanzienlijk wordt vergroot.
Henny Zinkstok heeft over de implicaties van dit arrest een artikel geschreven. Dit zal
binnenkort worden gepubliceerd in het blad Mr. Klik hier voor het volledige artikel.

Onderzoek pensioen voor ZZP'ers
Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd dat onderzocht zal worden of er een vrijwillige
collectieve pensioenregeling kan komen voor zzp’ers. Uit onderzoek van het ministerie blijkt
dat een kwart van de zzp’ers (ca. 100.000) op een pensioen uitkomt dat lager is dan de helft
van het huidige bruto jaarinkomen. De rest komt uit op een hoger pensioen. Lees meer...

Nieuwe website: allesoverdepolis.nl
Het Verbond van Verzekeraars heeft onlangs deze nieuwe website gelanceerd voor
consumenten die een verzekering willen afsluiten. De belangrijkste thema’s rond een
verzekering worden behandeld in 9 stappen. Bijvoorbeeld: waar zoek je, waar moet je op
letten en wat kost de verzekering. Klik hier voor de website.

Langer bankrekeningnummer voor iedereen
In het kader van Europese harmonisering van het betalingsverkeer gaan consumenten en
bedrijven gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer
nummer dat voor een deel bestaat uit het huidige bankrekeningnummer. Vanaf 1 februari
2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN. En
gebruikt iedereen de Europese (SEPA) standaarden voor betaalmiddelen zoals
acceptgirokaarten en automatische incasso. De overgang naar IBAN heeft vooral gevolgen
voor bedrijven omdat administraties, systemen en software moeten worden aangepast.
Ook wij hebben een traject uitgezet voor de overgang naar IBAN. Wij streven ernaar om per
1 november 2013 over te stappen naar IBAN. Vanaf dat moment zullen wij de nieuwe
acceptgiro en machtigingskaarten gaan gebruiken. Overigens zal de papieren
acceptgirokaart per 1 januari 2019 volledig worden afgeschaft. Wilt u meer weten over IBAN,
bijvoorbeeld wat het IBANnummer van uw huidige bankrekeningnummer is, kijk dan op de

speciale IBANsite.

Zonnepanelen: wel of niet verzekeren
Steeds meer mensen en bedrijven schaffen zonnepanelen aan. Ook wij hebben hiertoe
besloten, mede met het oog op onze MVOdoelstelling onze CO2uitstoot terug te dringen.
Onze panelen zijn medio februari geplaatst en wij hebben sindsdien al 840 kg CO2
bespaard! Zonnepanelen zijn kostbaar en kwetsbaar en daarom kan het nuttig zijn hiervoor
een verzekering af te sluiten. Ook onze zonnepanelen zijn verzekerd. Een verzekering voor
zonnepanelen biedt o.a. dekking voor de kosten van schade veroorzaakt door hagel, storm,
overspanning of blikseminslag. Soms is er ook nog een dekking voor eventueel
productieverlies. Wanneer de zonnepanelen zijn gestolen of beschadigd zijn geraakt, moet
er immers stroom worden afgenomen van de energieleverancier. Wel geldt er meestal een
eigen risico per gebeurtenis. Sommige opstalverzekeraars bieden tegenwoordig ook
dekking voor zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over onze MVOdoelstellingen.

AOVeindleeftijd verlengen kan nu (tijdelijk) heel eenvoudig
In verband met met verschuiven van de AOWleeftijd moet de einddatum van de meeste
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ook worden aangepast. In de regel zijn hiervoor
nieuwe gezondheidswaarborgen nodig. Verzekeraar Movir heeft momenteel een actie,
waarbij de eindleeftijdverhoging kan worden aangevraagd met een simpel formulier met
slechts enkele eenvoudige gezondheidsvragen. Deze actie loopt uiterlijk t/m 30062013.

Waar de nood het hoogst is ...
Al vele jaren ondersteunen wij ontwikkelingsprojecten, de laatste jaren via Cordaid Memisa.
Deze organisatie ziet gezonde moeders als de spil in het doorbreken van de armoede
spiraal. Zij hebben de kracht om hun leven en dat van hun kinderen beter in te richten. En
daar wordt iedereen beter van. NWK heeft vorig jaar het project Oogzorg in Bangladesh
gesteund. Dit jaar is gekozen voor het project Fietsambulances in Malawi. Lees meer ...
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