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Advocaat toch persoonlijk aansprakelijk
In zijn arrest van 18 september jl. (ECLI:NL:HR:2015:2745) oordeelt de Hoge Raad dat,
hoewel een opdracht is gegeven aan de maatschap, de betrokken advocaten toch persoonlijk
aansprakelijk kunnen worden geacht. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat hen persoonlijk een
ernstig verwijt kan worden gemaakt. Uitgangspunt is nl. dat een advocaat als
beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Lees meer...

NWK partner Pensioen3daagse
De Pensioen3daagse wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken, een initiatief van het
ministerie van Financien. Doelstelling is het pensioenbewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld
door het geven van presentaties aan werkgevers en werknemers. Ook dit jaar hebben wij
weer graag onze medewerking hieraan verleend. Op een aantal notariskantoren uit onze
klantenkring hebben wij een pensioenpresentatie gegeven aan de medewerkers. Hierbij wordt
niet alleen op het pensioen gefocust, maar op alle bouwstenen die samen de
oudedagsvoorziening vormen (zoals AOW, spaargeld en beleggingen). Ook het
uitgavenpatroon wordt erbij betrokken. De presentaties worden zeer gewaardeerd. Bent u ook
geinteresseerd in een dergelijke (kosteloze) presentatie, dan hoeft u niet te wachten tot de
volgende Pensioen3daagse. Wij komen graag naar u toe, neemt u hiervoor contact op met
Paul Straetemans

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer gedekt
Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Schippers van VWS
om vanaf 2017 zorgkosten die men maakt in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa niet meer
te vergoeden op de basiszorgverzekering. Hiervoor dient een aanvullende zorg- en/of
reisverzekering gesloten te worden. Lees meer..

Preventie datalekken nog belangrijker
De wet Meldplicht Datalekken, die 1 januari 2016 in werking treedt, introduceert een
boetesysteem voor bepaalde vormen van datalekken. Ook wordt de verplichting ingevoerd om
ernstige datalekken te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens en in
sommige gevallen ook bij de betrokkene(n). Een goede beveiliging van uw IT-systeem om
hacking zoveel mogelijk te voorkomen wordt dan ook nog belangrijker. Wij hebben hiervoor
een preventiechecklist ontwikkeld, die u op onze site kunt downloaden. Lees meer...

Verkorting loondoorbetaling bij ziekte?
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van de
werknemer wil verkorten tot 1 jaar. Het is de bedoeling dat in het tweede jaar de individuele
verantwoordelijkheid van de werkgever vervalt en het risico collectief verzekerd gaat worden
via het UWV. Naar verluidt wil het kabinet de nieuwe regeling toespitsen op werkgevers met
maximaal 10 werknemers en zou het een regeling worden waar de werkgever vrijwillig voor
kan kiezen. Kleine werkgevers die niet meedoen met de collectieve verzekering, moeten wel
twee jaar loon bij ziekte blijven doorbetalen. .Lees meer...

Curatorenpolis is maatwerk
De curator wordt bij het afhandelen van een faillissement regelmatig geconfronteerd met
diverse verzekeringsvraagstukken. Vaak gaat het om het verzekeren van de boedel van de
gefailleerde tegen het risico van brand of diefstal. Maar steeds vaker hebben de
faillissementen een complexer karakter, b.v. als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke
doorstart en er wordt doorgewerkt in het failliete bedrijf. Het aansprakelijkheidsrisico gaat dan
een rol spelen. In dergelijke situaties dient een op maat gesneden verzekeringsdekking te
worden gerealiseerd. Een standaard-curatorenpolis schiet dan meestal tekort. Voor meer
informatie neemt u contact op met Matthijs de Meyere

Fiscale wijzigingen in 2016
Op 15 september 2015 is de Miljoenennota en het Belastingplan 2016 verschenen. Wij
hebben enkele belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje gezet, waaronder de snellere
verhoging van de AOW-leeftijd, wijzigingen hoogte NHG en wijziging waardering bij afkoop
van lijfrente. Lees meer...
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