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Ziekteverzuim in de toekomst

Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Geerts Assurantiën
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Peggy van der Lee: “Handig, al uw financiële producten onder één dak.”
In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat Peggy van der Lee,
commercieel/administratief medewerker.
“Ik werk bijna drie jaar bij Geerts en heb het enorm naar mijn zin.
Kenmerkend vind ik de gemoedelijkheid en de betrokkenheid. Iedereen
doet z’n best om voor de klant goede resultaten te behalen. Dat dat
gewaardeerd wordt, merken we als we contact met de mensen hebben.
Ze hebben het bij Geerts ook naar hun zin, omdat ze zich herkennen in
onze werkwijze en inzet.
Ik vind het directe contact met de klant het leukste van mijn werk. Dat kan
telefonisch zijn of op ons kantoor. Het is fijn als je iemand ‘in de ogen’
kunt kijken, want wat er non-verbaal gebeurt zie je natuurlijk niet door de
telefoon. Om iemand te ‘lezen’ is het makkelijker als hij tegenover me zit.
Ik kan mijn advies dan nog persoonlijker maken. Wat daarbij ook helpt is
als de klant al zijn verzekeringen bij ons heeft. Een compleet pakket aan
financiële producten is onderling sluitend en af te stemmen op de klant
en zijn bedrijf. Bij versnippering is dat een stuk lastiger.
Bent u binnenkort een keer in de buurt? Loop dan even bij ons binnen. Ik
beantwoord graag uw vragen over totaalpakket voor uw situatie.”

Ziekte op tijd melden
Ziek zijn is geen optie voor veel ondernemers. Niet werken betekent
immers geen inkomsten. Dit kunt u opvangen met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Hiermee heeft u financiële
zekerheid als u door ziekte of een ongeval tijdelijk uw beroep niet kunt
uitoefenen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Een voorbeeld is de
meldtermijn voor ziekte. Hoe zit dat?
Hulp bij re-integratie is een belangrijk onderdeel van een AOV. U wilt
immers zo snel mogelijk weer aan de slag. Om dat te realiseren wil de
verzekeraar het direct weten als u ziek bent. Dat betekent dat u binnen
een vastgestelde termijn moet laten weten dat u arbeidsongeschikt bent.
Doet u dat niet, dan kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren.
Daarmee komt uw financiële zekerheid in gevaar.
Heeft u een AOV en raakt u arbeidsongeschikt, meld het ons direct! Heeft
u nog geen AOV? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag
over de mogelijkheden.

Bescherming bij telefonische verkoop
Alweer een telefoontje van een energieleverancier! Herkent u het?
Duizenden kleine ondernemers zijn benaderd (en soms onder druk gezet)
om akkoord te gaan met een ‘prachtig aanbod om vele euro’s te
besparen op energie’. De telemarketeers kochten adressen en
telefoongegevens van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze zijn
wettelijk verplicht om aan iedereen data te verstrekken die daarom
vraagt. Maar dat is bedoeld om u als ondernemer de kans te geven na te
gaan met welk bedrijf u zaken doet (rechtszekerheid). Niet voor irritante
telemarketingactiviteiten.
Helaas zijn veel ondernemers ingegaan op de aanbieding. En ontdekken
dat ze helemaal niet goedkoper uit zijn, vastzitten aan een meerjarig
contract en bij pogingen dit contract vroegtijdig te beëindigen honderden
euro’s kwijt zijn. De KvK zegt: “We werken samen met het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat hard aan oplossingen om ondernemers
beter te beschermen tegen deze ongewenste benadering.” We hopen het
van harte.
Vraagt u zich af of er (juridische) hulp beschikbaar is als u in een situatie
terechtkomt waarbij u uw recht wilt halen? Ja, dat is er. Een voorbeeld is
de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers. Bel ons voor meer
informatie.

Voorbereid op de toekomst
Volgens de Chinese astrologie begon op 5 februari het jaar van het
varken. Dat zou beter zijn dan vorig jaar dat in het teken stond van de
hond. Het wordt een tijd van overvloed en geluk en veel tekortkomingen
van de voorgaande jaren worden opgevuld. Vertrouwt u liever niet op de
voorspellende vermogens van het varken? Gelijk heeft u! Wij houden voor
u bij welke effecten wetswijzigingen hebben op uw bedrijfsrisico’s en
verzekeringen. 2019 is inmiddels ruim twee maanden onderweg. Wat is er
anders ten opzichte van 2018?
- Het verlaagde btw-tarief is verhoogd van 6% naar 9%.
- Het wettelijk minimumloon is met 1,34% gestegen.
- Het geboorteverlof voor partners is van twee naar vijf dagen gegaan.
Uiteraard is deze opsomming niet compleet. Een handige manier om
direct van alle wetswijzigingen en nieuwe regels op de hoogte te zijn, is
de NieuweWetten-app. Een gratis app van de overheid waarbij u zelf de
onderwerpen kiest die voor u relevant zijn. Heeft u vragen over de
effecten op uw bedrijfsrisico’s en verzekeringen? Wij horen het graag van
u.

Zakelijk of private lease
Het aantal leaseauto’s op de Nederlandse wegen groeit enorm.
Brancheorganisatie VNA (Vereniging van Nederlandse
Autoleasemaatschappijen) meldt dat er eind 2018 1 miljoen leaseauto’s
rondreden. Het merendeel betreft zakelijke lease, maar steeds meer
consumenten (150.000) zien het voordeel van private lease. Wat is voor u
als ondernemer nou interessanter: zakelijk of privé een auto leasen?
Beide leasevormen schelen voor uw liquiditeit. De leaseauto staat immers
niet op uw eigen balans, maar op die van de leasemaatschappij. Voor
een vast bedrag per maand weet u waar aan toe bent en heeft u geen
omkijken naar kosten voor autoverzekering, wegenbelasting en
onderhoud. Een medebepalende factor voor zakelijk of private lease is
het aantal privékilometers.
- Veel privé onderweg (meer dan 500 privékilometers per jaar): zakelijke

lease. U betaalt een vast bedrag per maand aan bijtelling voor bijna
ongelimiteerd privé rijden.
- Weinig privé onderweg: private lease. U heeft geen bijtelling voor
privégebruik en u kunt zakelijke kilometers aftrekken van de winst (€ 0,19
per kilometer).
We attenderen erop dat leaseverplichtingen effect hebben op uw
leenmogelijkheden. Het verlaagt het maximaal te lenen hypotheekbedrag.
Meer weten? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Overheid gaat ontzorgen bij verzuim
In het regeerakkoord was afgesproken dat de verplichting om een zieke
werknemer loon door te betalen van twee jaar naar één jaar zou gaan. Dit
bleek politiek niet haalbaar. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken
maakte daarom nieuwe afspraken met het Verbond van Verzekeraars en
werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.
Wat houdt dit in?
- De verplichting twee jaar lang loon door te betalen blijft bestaan.
- Vanaf 2020 komt er een MKB verzuim-ontzorg-verzekering die het
financiële risico opvangt en helpt bij de verplichtingen en taken bij reintegratie (poortwachterproof).
- Met ingang van 2021 komt er een tegemoetkoming voor de kosten van
loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro.
- Per 1 januari 2021 is het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij
de toets op re-integratie-inspanningen.
Alle rechten van de zieke werknemers blijven hetzelfde, aldus Koolmees.
Maar hoe verhouden de nieuwe maatregelen zich ten opzichte van de
huidige verzuimverzekeringen? Hoe gaan verzekeraars de plannen van
het kabinet in de praktijk gaan brengen? Wij houden het voor u bij. Meer
informatie over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering leest u op de
website van de rijksoverheid.
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