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ALGEMEEN 
 

1.1 Wat verzekert u in 2015? 

De verzekeringsbehoeften van uw bedrijf wijzigen door alsmaar nieuwe wet- en regelgeving 

en door economische en maatschappelijke veranderingen. Wat gaat er spelen in 2015? 

 

Een belangrijke verandering die reeds per 1 januari 2014 is ingevoerd: u draagt via een 

gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers. De premie wordt per 

werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw 

onderneming. Indien u behoefte heeft aan advies, neem dan contact met ons op. 

 

Cyberverzekering 

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat een bedrijfsdekking voor cyberrisico's op korte 

termijn net zo normaal zal zijn als een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. De 

bedrijfscontinuïteit kan namelijk net zo goed door cyberrisico's in gevaar komen als door een 

brand of diefstal. Zijn cyberincidenten ook voor uw bedrijf een risico? Vraag ons naar de 

verzekeringsoplossingen. 

 

Analyse en advies 

Wat uw verzekeringsbehoeften zijn in 2015 is helemaal afhankelijk van uw bedrijf en uw 

mogelijkheden om schadekosten zelf te betalen. De overgang van het ene naar het andere jaar 

is altijd een mooi moment om de verzekeringen weer eens tegen het licht te houden. Neem 

contact op met ons kantoor voor een risicoanalyse en een verzekeringscheck. 

 

1.2 Risico's bij brand groter dan ooit 

In 2013 behaalden we in Nederland een triest record. Het aantal grote branden met een schade 

van meer dan 1 miljoen euro kwam uit op 148. Dit is het hoogste aantal sinds 1998. Grote 

branden doen zich vooral voor in bedrijven. 

 

Risico's bij brand groter dan ooit Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, 

houdt sinds 1998 bij hoeveel grote branden er plaatsvinden in Nederland en hoe hoog de 

schade is. Het afgelopen jaar waren dat er 148 en de schadelast bedroeg bijna 640 miljoen 

euro. De meest kostbare brand was op 6 september bij een kunststofverwerker in Zevenaar. 

De geraamde schade daar bedroeg 65 miljoen euro.  

 

Hoge schadeclaims 

Het is teleurstellend dat het brandgevaar sinds 1998 kennelijk niet is afgenomen. Een grote 

brand in een bedrijf leidt niet zelden tot een faillissement vanwege de hoge schadeclaims. 

Brandpreventie moet dan ook de hoogste prioriteit krijgen en niet alleen bij bedrijven in de 

chemie. 

 

Voor miljoenen aansprakelijk 

Veel ondernemers realiseren zich niet dat ze bij brand driedubbel risico lopen: de schade 

binnen het bedrijf zelf, het feit dat werkzaamheden geruime tijd stil liggen en de schade aan 

anderen. Vooral dat laatste zorgt voor een enorm risico. Sinds 1 januari 2014 is namelijk het 

vernieuwde Brandregres van kracht. Dat houdt in dat brandverzekeraars een uitgekeerde 

brandschade volledig op de veroorzaker kunnen verhalen. Uw bedrijf kan daardoor tot in de 

miljoenen aansprakelijk worden gesteld. 
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Bent u voldoende verzekerd voor brand, bedrijfsschade en aansprakelijkheid? Neem contact 

op met ons kantoor om de risico's van een grote (en een kleine) brand te bespreken. 

 

1.3 Als uw bedrijf stil komt te liggen  

Brand, lekkage, storm of blikseminslag. U bent misschien verzekerd om de schade die 

ontstaat door dit soort calamiteiten vergoed te krijgen. Maar wat als de schade zo groot is dat 

uw bedrijf stil komt te liggen? 

 

Als uw bedrijf stil komt te liggen 

Schade aan uw gebouw, inventaris, apparatuur of computers is vervelend genoeg. Maar soms 

blijven de kosten niet beperkt tot herstel of vervanging. Want als de schade groot is, komt uw 

bedrijf misschien stil te liggen. U moet dan bijvoorbeeld tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT- 

 

apparatuur huren om de werkzaamheden weer snel op gang te krijgen. Dat zijn extra kosten 

die u met een Extra Kosten Verzekering vergoed kunt krijgen.  

 

Omzetvermindering 

Een Extra Kosten Verzekering biedt uitkomst als u uw bedrijf redelijk snel voort kunt zetten. 

Maar soms is een langere sluiting onvermijdelijk, bijvoorbeeld vanwege ernstige 

brandschade. De productie en de omzet verminderen dan sterk, terwijl uw vaste lasten 

gewoon doorlopen. Dat is een groot risico voor de voortgang van uw bedrijf. Met een 

Bedrijfsschadeverzekering voorkomt u deze financiële kostenpost en daarmee wellicht een 

faillissement. 

 

Impact van de schade 

Zet het voortbestaan van uw bedrijf niet op het spel zetten en breng uw bedrijfsrisico's goed in 

kaart: zowel de risico's die direct tot schade leiden als de impact van bepaalde schades op uw 

bedrijf. Wij helpen u daar graag bij en bespreken welke risico's u zelf kunt dragen, welke u 

verzekert en wat u aan preventie kunt doen. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. 

 

1.4 Webwinkel kent risico's  

Kopen via het internet is in korte tijd enorm populair geworden. Geen wonder dat veel 

startende ondernemers heil zien in een eigen webwinkel. Kansen zien is mooi, maar kijkt u 

ook naar de risico's? 

 

Webwinkel kent risico's 

In 2013 zijn er in de detailhandel in Nederland ruim 8 duizend webwinkels gestart, een 

recordaantal. Een webwinkel beginnen is spannend en heeft veel voordelen. Vaak kunt u van 

huis uit werken en zijn de opstartkosten te overzien. Toch verdient ook een gemakkelijk te 

starten webwinkel een gedegen voorbereiding. U moet zich bijvoorbeeld afvragen welke 

risico's u loopt. Wij noemen er een paar  

 

Internetcriminaliteit 

Hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen: een 

webwinkelier kan helaas het slachtoffer worden van internetcriminaliteit. U kunt dan schade 

oplopen, maar ook te maken krijgen met een rechtszaak. Wat kunt u daarvoor regelen op 

verzekeringsgebied? 
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Aansprakelijkheid 

Iedere ondernemer doet er verstandig aan aansprakelijkheid te verzekeren. Met een 

webwinkel is het risico van aansprakelijkheid zelfs iets groter. U kunt namelijk aansprakelijk 

gesteld worden voor schade die ontstaan is door een product dat u verhandelt. Ook als u geen 

schuld treft, kunt u met een schadeclaim geconfronteerd worden. 

 

Transport 

Uw goederen moeten vervoerd worden naar de klant. Onderweg of tijdens het lossen en laden 

kunnen ze beschadigd raken of gestolen worden. De schade kan lang niet altijd verhaald 

worden op de transporteur. Dit risico moet u dus goed afdekken. Wilt u uw eigen webwinkel 

beginnen? Neem contact op met ons kantoor om uw risico's in kaart te brengen en om te 

bespreken hoe u zich het beste verzekert. 

 

1.5 Goede risicoanalyse verlaagt kosten  

Brand, inbraak, zieke medewerkers, klanten met betalingsproblemen, een stroomstoring of 

een conflict met een zakenrelatie. Er kan van alles misgaan in uw bedrijf. Wij helpen u graag 

een risicoanalyse te maken en de problemen de baas te blijven. 

 

Een risicoanalyse laat zien waar in uw bedrijf de risico's zitten en wat de impact is van de 

schade. De analyse is nodig om te bepalen wat u aan preventie moet doen en of u zelf het 

risico kunt dragen of het toch beter kunt verzekeren. Als verzekeringsspecialist helpen wij u 

graag bij het maken van zo'n risicoanalyse. Samen met uw riskmanager kijken we naar uw 

personeel, onroerend goed, machines, inventaris, voorraad, wagenpark, werkmaterieel en 

klanten.  

 

Bedrijfsdocumenten 

Voor een goede analyse zijn uw bedrijfsdocumenten van groot belang: de RI&E, 

geconsolideerde jaarcijfers, onderhoudscontracten en certificaten van preventiemaatregelen 

bijvoorbeeld. Verder moet duidelijk zijn hoeveel medewerkers u in dienst heeft, op welke 

locatie uw bedrijf zich bevindt en welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. En of u 

eigenaar of huurder bent van het bedrijfsgebouw, de machines, de inventaris en het 

werkmaterieel. Ook willen we graag weten hoe uw verzekeringsportefeuille eruitziet. Door 

alles structureel vast te leggen, wordt duidelijk waar de risico's zitten en hoe u ze op dit 

moment beheerst. Dan kunnen wij u adviseren over verbeteringen. 

 

Lagere kosten 

Goed risicomanagement houdt in dat u maatregelen treft om schade te voorkomen, dat u geld 

reserveert om schades te betalen en dat u risico's overdraagt door ze te verzekeren. Dat geeft 

niet alleen meer zekerheid maar leidt vaak ook tot lagere verzuimkosten, debiteurenkosten en 

verzekeringskosten. Wilt u de eerste stap zetten naar beter risicomanagement? Neem dan 

contact op met ons kantoor voor hulp bij uw risicoanalyse. 

 

1.6 Risico's milieuschade groter dan u denkt  

Wel eens gehoord van de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD)? Nee? 

Dan bent u niet de enige. Veel ondernemers kennen deze richtlijn over aansprakelijkheid bij 

milieuschade niet. Terwijl daar flinke verantwoordelijkheden mee gepaard gaan. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is financiële zekerheid na milieuschade oftewel 

'de vervuiler betaalt'. Dat betekent dat u niet alleen aansprakelijk kunt worden gesteld voor  
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milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen, maar ook voor schade die niet 

doelbewust is veroorzaakt.  

 

Verplicht verzekeren? 

Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van deze schuldaansprakelijkheid en 

risicoaansprakelijkheid. Dat bleek onder meer bij de afwikkeling van de grote brand bij 

Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. Daardoor wapenen zij zich onvoldoende tegen de 

(financiële) gevolgen van milieuschade. De EU evalueert de ELD dit jaar en overweegt een 

verplichte milieuschadeverzekering voor bedrijven. Maar verzekeraars willen in dat geval het 

recht hebben om bedrijven te weigeren. Zij vinden dat ze eisen moeten kunnen stellen aan 

preventie- en veiligheidsmaatregelen voor ze bedrijven accepteren voor de verzekering. 

 

Schade voorkomen en beperken 

Of er nu een verplichte milieuschadeverzekering komt of niet, u doet er goed aan de 

aansprakelijkheidsrisico's helder voor ogen te hebben. Het zijn niet alleen bedrijven in de 

chemie die hiermee te maken hebben. In principe kan ieder bedrijf aansprakelijk gesteld 

worden als het milieuschade veroorzaakt, bijvoorbeeld bij brand. Aandacht voor preventie, 

veiligheid en verzekeren kan hoge kosten voorkomen of beperken. 

 

Oplossingen 

Wees bewust van de risico's die u loopt en neem contact op met ons kantoor over deze 

kwestie. Wij gaan graag met u om tafel om de risico's in kaart te brengen en de mogelijke 

oplossingen met u te bespreken. 

  

1.7 Miljoenennota 

In september 2014 hebben wij u reeds over de regeringsplannen geïnformeerd via de speciale 

nieuwsbijlage rondom Prinsjesdag. U kunt de nieuwsbijlage terugvinden op onze website. 

Een aantal zaken worden hieronder nog een keer uitgelicht. 

 

(1) Focus op innovatie  

Een gunstige geografische ligging en een goed ondernemersklimaat maken dat de 

uitgangspositie van het Nederlandse bedrijfsleven gunstig is. Om economische groei te 

stimuleren en uitdagingen aan te kunnen, is innovatie echter van groot belang. 

 

Toekomstfonds 

Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op. Dit fonds heeft een 

startkapitaal van 200 miljoen euro. Daarnaast wordt het geld van het al bestaande Innovatie-

fonds MKB+ onderdeel van het Toekomstfonds. En het fonds zal worden gevoed door 

eventuele meevallers in de gasbaten vanaf 2014 die in staatsobligaties worden geïnvesteerd.  

 

Het Toekomstfonds is bedoeld voor de financiering van het innovatieve mkb en fundamenteel 

en toepassingsgericht onderzoek. Ook wordt het budget om het innovatieve mkb bij het 

topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro. De focus ligt daarbij op het 

vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. 

 

Duurzaamheid 

In 2015 komt er 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden 

hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen. Het  
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kabinet trekt daarnaast 35 miljoen euro uit om groen ondernemerschap en innovatie te 

stimuleren. 

 

Positie startups 

Om mkb-ondernemers in 2015 meer ruimte te geven om te groeien komt er een speciale 

ambassadeur, de 'Special Envoy' voor startups. Deze Envoy gaat de internationale positie van 

Nederlandse startups en groeiers versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het 

buitenland aan om zich in ons land te vestigen. 

 

Andere afzetmarkten 

Ondernemers die internationaal zaken doen, kunnen op korte termijn gevolgen ondervinden 

van geopolitieke spanningen. Het zoeken naar andere afzetmarkten voor land- en 

tuinbouwproducten krijgt komend jaar daarom extra aandacht. Er worden handelsmissies en  

 

promotieactiviteiten georganiseerd voor agrarische producten, kennis en technologie. Daarbij 

zijn onder meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten in beeld. 

 

(2) Krediet voor het mkb  

Na zware economische tijden is er weer ruimte voor groei bij het bedrijfsleven. Het kabinet 

wil die groei stimuleren onder andere door de financieringsmogelijkheden voor mkb-ers te 

vergroten. 

 

Voor het bedrijfsleven als geheel lijkt het herstel te zijn ingezet. Bij de faillissementen is er 

een daling zichtbaar, het producentenvertrouwen is gestegen en het CPB verwacht een 

toename van de bedrijfsinvesteringen in 2015.  

 

Kredietverstrekking mkb ligt moeilijk 

Gemiddeld genomen mag het Nederlandse bedrijfsleven er dus weer goed voor staan, maar 

tussen de bedrijven zijn grote verschillen. Veel bedrijven in het mkb hebben moeite een 

financiering rond te krijgen om te investeren. Banken hebben hun kredietvoorwaarden 

aangescherpt, ook omdat de risico’s sterk zijn toegenomen door de verzwakte financiële 

positie van het mkb. 

 

Meer financieringsruimte 

Het kabinet wil de financiële ruimte van het mkb verruimen dankzij een ambitieus pakket aan 

financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte.  

� 155 miljoen euro om het bestaande mkb-instrumentarium te versterken. Daarvan is 

100 miljoen euro voor het Innovatiefonds dat risicodragende financiering verschaft 

aan kansrijke innovatieve bedrijven. 

� Het kabinet wil de garanties verhogen voor de verstrekking van achtergestelde 

leningen aan het mkb om zo het eigen vermogen van deze bedrijven te versterken. 

� Institutionele beleggers richten de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) op om 

meer kapitaal te mobiliseren voor het Nederlandse bedrijfsleven. De NII brengt vraag 

naar en aanbod van (langetermijn)financiering bij elkaar door selectie, bundeling en 

standaardisatie van projecten. 
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(3) Belastinghervormingen op lange termijn  

Het Nederlandse belastingstelsel is ingewikkeld en toe aan herziening. Het centrale idee 

daarbij is dat de werkgelegenheid gestimuleerd kan worden door de belasting op arbeid te 

verlagen. Volgend jaar wordt daarmee een eerste stap gezet. 

 

Lastenverlichting 

Een grondige belastinghervorming is iets van de lange adem. Daarom zijn op korte termijn 

nog geen ingrijpende veranderingen gepland. Voor 2015 trekt het kabinet 1 miljard uit voor 

verlichting van de lasten op arbeid. Hiervan wordt 500 miljoen euro besteed aan het later 

beginnen met het afbouwen van de arbeidskorting en 475 miljoen euro voor de verlaging van 

het tarief in de eerste schijf.  

 

Op termijn wil het kabinet de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen 

om zo 100.000 nieuwe banen te creëren. Voor kleine ondernemers wordt het dan 

aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. 

 

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen 

Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de 

vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een 

activiteit een onderneming drijven. Het doel van de modernisering is om zoveel mogelijk de  

 

concurrentieverstoringen weg te nemen tussen private ondernemingen en 

overheidsondernemingen. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in 

werking te laten treden. 

 

Lage btw voor verbouwingen 

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt 

verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw. 

  

1.8 Volgend jaar bedrijfsgroei?  

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het vierde kwartaal opnieuw hoger 

uitgekomen en is in ruim drie jaar niet zo groot geweest. Ziet u het ook weer helemaal zitten 

en heeft u zelfs groeiplannen? 

 

Denkt u dat uw bedrijf volgend jaar groeit? Dat is goed nieuws. Maar bedrijfsgroei gaat ook 

gepaard met risico’s, omdat de situatie in uw bedrijf ingrijpend kan veranderen. Het is dan 

echt nodig opnieuw naar uw financiën en verzekeringen te kijken. Waar moet u aan denken 

als u gaat uitbreiden?  

 

Krediet 

Aan groei gaan vaak investeringen vooraf. Hoe kunt u die het beste financieren? Hoe en waar 

kunt u bedrijfskrediet krijgen en wat zijn de gevolgen voor de financiële situatie in uw 

bedrijf? 

 

Bedrijfsverzekeringen 

Als u uitbreidt, veranderen vaak ook de bedrijfsrisico’s. Schadeposten die u tot nu toe zelf 

opving, kunt u nu wellicht beter verzekeren. Misschien heeft u een nieuwe inventaris of 

nieuwe apparatuur, is de kans op cybercrime gestegen of zijn er eerder juridische conflicten te 

verwachten. 
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Exportkansen 

Kunt u zaken gaan doen over de grens? Oriënteer u dan terdege op alles wat daar bij komt 

kijken. Hoe gaat de levering en betaling in zijn werk? En wat kunt u doen als een afnemer niet 

betaalt? 

 

Financiële planning 

Wat betekent een omzetgroei voor uw persoonlijke situatie? Als uw inkomen stijgt, moet u 

opnieuw kijken naar het gezinsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen. En 

misschien kunt u uw buffer voor minder goede tijden versterken. Met een financieel plan kijkt 

u vooruit en treft u tijdig de juiste maatregelen. 

 

Nieuwe medewerkers 

Misschien wilt u volgende jaar nieuwe medewerkers aantrekken. Zijn dat flexibele 

arbeidskrachten of gaat het om vast personeel? Waar moet u dan aan denken als het gaat om 

verzekeringen? En met welke employee benefits kunt u zich profileren als aantrekkelijke 

werkgever?  

Neem contact op met ons kantoor als u groeiplannen heeft voor uw bedrijf. Wij gaan met u 

om tafel om de veranderingen te bespreken en na te gaan wat de impact daarvan is op uw 

financiën. 

 

1.9 ZZP'ers hebben buffer nodig  

Schommelende inkomsten zijn inherent aan het ondernemerschap. Als u geen reserves heeft 

en geen inkomensverzekeringen, kan dat een risico zijn voor uw bedrijfscontinuïteit. Tref 

maatregelen en voorkom een faillissement. 

 

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft helaas tot veel faillissementen geleid, ook 

onder zzp'ers. Een aantal van hen wisten de dans te ontspringen door hun reserves aan te 

spreken. Van de zzp'ers met reserves heeft maar liefst 27% deze het afgelopen jaar moeten 

gebruiken om tegenvallende inkomsten te compenseren. Als gevolg daarvan hebben veel 

zzp'ers nog maar weinig vet op de botten. Slechts 54% heeft eigen financiële reserves om 

tegenvallende inkomsten uit hun onderneming op te vangen; 46% zegt hiervoor geen reserves 

(meer) te hebben.  

 

Iedereen verplicht verzekerd? 

Werkgeversorganisatie AWVN vindt dat alle werkenden in Nederland een beroep moeten 

kunnen doen op de sociale zekerheid, ook zzp'ers. De belangenbehartiger pleit in een rapport 

voor een basispakket waarin regelingen voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, 

pensioen en opleidingen zijn opgenomen. Maar kun je ondernemers verplichten een 

pensioenregeling af te sluiten? Moet iemand verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid als hij 

op andere inkomstenbronnen kan terugvallen? En wanneer bent u als ondernemer eigenlijk 

werkloos? 

 

Inkomensrisico's 

Wat uw mening over verplichte verzekeringen voor ondernemers ook is, het is goed dat uw 

inkomensrisico´s weer eens op de kaart staan. Heeft ook u uw financiële reserves moeten 

uitputten om het hoofd boven water te kunnen houden? Bespreek dan met ons hoe u uw buffer 

weer kunt verstevigen zodat u slappe periodes kunt overbruggen. Wij adviseren u bovendien 

over oplossingen voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Neem 

contact op met ons kantoor als u wilt zorgen voor stabiliteit in uw inkomsten. 

 



 

9 

 

 

1.10 Regels voor bijtelling auto gewijzigd  

De bijtelling voor de auto van de zaak is altijd weer een ingewikkelde rekensom die 

bovendien ieder jaar verandert. Wat zijn de wijzigingen voor 2015 en 2016? 

 

De auto van de zaak blijft de gemoederen bezighouden. Eind oktober kwam staatssecretaris 

Eric Wiebes met een plan voor nieuwe regels, maar dat werd door zijn eigen partij 

afgeschoten. Vervolgens kwamen auto- en milieuclubs en de werkgeversorganisaties VNO-

NCW en MKB met een leaseplan. Dat nam Wiebes dankbaar over.  

 

Belasting over loon in natura 

Als een auto van de zaak ook privé gebruikt wordt, beschouwt de Belastingdienst dat als loon 

in natura. Om dat te verrekenen wordt er boven op het belastbaar inkomen een bedrag 

bijgeteld, waarover belasting wordt geheven. Deze bijtelling geldt zowel voor ondernemers  

 

als voor werknemers die in een auto van de zaak rijden. Alleen als u of uw medewerker er 

minder dan 500 kilometer per jaar privé mee rijdt, hoeft er niets bijgeteld te worden. Wordt er 

een eigen bijdrage betaald voor het privégebruik? Dan kunt u die van de bijtelling aftrekken. 

De fiscus belast dan alleen deze verlaagde bijtelling. Voor bestelauto’s hoeft u niets bij te 

tellen omdat deze vrijwel altijd alleen voor zakelijk gebruik zijn. 

 

CO2-uitstoot 

De bijtelling bedraagt een bepaald percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat 

bijtellingspercentage hangt af van de CO2-uitstoot van uw auto en ligt tussen 4 en 25 procent. 

Voor milieuvriendelijke auto’s hangt de bijtelling ook af van het moment waarop voor het 

eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. Ten slotte is van belang welke brandstof er 

gebruikt wordt. 

 

Veranderingen in 2015 

Auto’s die op of na 1 januari 2015 geleverd worden, krijgen te maken met andere 

bijtellingspercentages. Het maakt dan bovendien geen verschil meer welke brandstof er 

gebruikt wordt, alleen de CO2-uitstoot telt mee voor de berekening. Vanaf 2016 gelden weer 

andere regels. Er zijn dan nog maar 4 bijtellingscategorieën. 

 

2015   2016   

CO-2-uitstoot per km Bijtelling CO-2-uitstoot per km Bijtelling 

0 gram 4% 0 gram 4% 

1 t/m 50 gram 7% 1 t/m 50 gram 15% 

51 t/m 82 gram 14% 51 t/m 106 gram 21% 

83 t/m 110 gram 20% 107 gram of meer 25% 

111 gram of meer 25%     
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2. AANSPRAKELIJKHEID 

 

2.1 Aansprakelijkheidsrisico verschilt per bedrijf  

U heeft, zoals de meeste ondernemers in Nederland, ongetwijfeld een aansprakelijkheidsver-

zekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Maar zijn daarmee al uw aansprakelijkheids-

risico's afgedekt? 

 

Een AVB biedt over het algemeen soelaas als u of uw medewerker door werkzaamheden 

schade toebrengt aan anderen of aan zaken van anderen. Maar er zijn nog andere vormen van 

aansprakelijkheid en die schade vergoedt een AVB niet (altijd). Waarvoor kunt u zoal 

aansprakelijk gesteld worden?  

 

Werkgeversaansprakelijkheid 

Een ongeval op het werk, RSI of ziek worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als 

uw werknemer schade oploopt door zijn werkzaamheden, bent u daar als werkgever 

aansprakelijk voor, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. 

 

Productaansprakelijkheid 

Als een consument schade ondervindt door een product dat u als importeur, handelaar of 

detaillist verkocht heeft, kunt u voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook 

als u geen schuld treft. U kunt de schade op uw beurt verhalen op de producent, maar dit lukt 

niet altijd. 

 

Milieuaansprakelijkheid 

Als er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke of schadelijke stoffen, kan dat een risico 

inhouden. Wanneer die stoffen in het milieu terechtkomen kunt u aansprakelijk gesteld 

worden voor de schade. Maar ook als door brand in uw bedrijf het milieu of omwonenden 

schade ondervinden door vrijgekomen stoffen, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Ieder 

bedrijf moet zich daarom bewust zijn van dit risico. 

 

Beroepsaansprakelijkheid 

Bij het uitoefenen van uw beroep kunt u fouten maken: u bent bijvoorbeeld nalatig geweest, 

heeft een vergissing gemaakt, onjuiste informatie verschaft of een gebrekkig advies gegeven. 

De gevolgen voor uw opdrachtgever kunnen groot zijn. Als u aansprakelijk gesteld wordt 

voor de schade krijgt u te maken met hoge juridische kosten, schadeclaims en 

reputatieschade. 

 

Brandaansprakelijkheid 

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij brand. U kunt 

daardoor nu aansprakelijk gesteld worden voor de volledige brandschade. Dat kan tot een 

miljoenenclaim leiden. 

 

Goed beeld van de risico's 

Welke aansprakelijkheidsrisico's u loopt, hangt onder meer af van het soort bedrijf dat u heeft, 

de werkzaamheden die worden uitgevoerd en het gebouw waar u gevestigd bent. Neem 

contact op met ons kantoor om te bespreken of u een goed beeld heeft van de risico's en of u 

afdoende verzekerd bent. 
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3. PERSONEEL 

 
3.1 Ziekteverzuim vaak door psychische klachten 

PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Het zijn werkgerelateerde psychische klachten 

die maar liefst een derde van het ziekteverzuim in Nederland veroorzaken. Hoe kunt u hier als 

werkgever het best mee omgaan? 

 

PSA is de meest voorkomende beroepsziekte in ons land en wordt vaak veroorzaakt door een 

verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op 

de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar.  

 

Extra aandacht 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf april 2014 samen met 

werkgevers en werknemers extra aandacht besteed aan het voorkomen van uitval door 

psychische klachten. De aanpak richt zich op doelgroepen met een hoger risico op uitval, 

bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers. 

 

PSA serieus nemen 

Een hoog ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten kan u duur komen te staan. 

Loondoorbetaling, vervangende arbeidskrachten en een re-integratieprogramma, het is 

allemaal niet goedkoop. Als u PSA serieus neemt, praat dan eens met uw arbodienst over hoe 

u psychische klachten signaleert en hoe u het beste met overspannen medewerkers om kunt 

gaan. En streef naar een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te 

hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ga na hoe u werkdruk kunt verminderen en pesten en 

discriminatie tegengaan. 

 

Een goede verzuimverzekering 

Natuurlijk heeft u de oorzaken van psychische klachten niet zomaar weggewerkt. Een goede 

verzuimverzekering blijft daarom belangrijk. Neem contact op met ons kantoor als u wilt 

weten met welke verzekering u uw kosten beheerst en uw verzuimbeleid verbetert. 

 

3.2 Flexwerkers inhuren? Denk aan de risico's  

Dat de economie aantrekt, merken we vooral aan de toename van het aantal flexwerkers. 

Begrijpelijk met het oog op kostenbeheersing en het snel kunnen sturen op veranderde 

marktomstandigheden. Maar het inhuren van flexwerkers kent tegenwoordig specifieke 

risico's. 

Een flexwerker die ziek werd, ontving altijd een Ziektewetuitkering (Zw) van de overheid. 

Werkgevers betaalden wel mee aan de regeling, maar waren niet zelf verantwoordelijk voor 

de flexwerkers die na beëindiging van het dienstverband een ziektewetuitkering ontvingen. 

Dat is sinds 1 januari 2014 anders. U betaalt nu als werkgever een gedifferentieerde Premie 

Werkhervattingskas (Whk), waarin overigens ook de gedifferentieerde WGA premie is 

opgegaan. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit de volgende 

delen:  

 

� een premiedeel WGA-vast 

� een premiedeel WGA-flex 

� een premiedeel ZW-flex 
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Flexwerkers in uw bedrijf 

Als u regelmatig flexwerkers inschakelt of van plan bent dat te doen, is de nieuwe regeling 

voor u van groot belang. Wat u precies aan premies moet betalen en hoe u de premiedruk kunt 

verlagen, hangt af van vele factoren zoals de grootte van uw bedrijf, het jaar waarin u gestart 

bent, de arbeidsongeschiktheidsgegevens uit het verleden en de vraag hoe u zich verzekerd 

heeft. Het is complexe materie waarbij u beslist maatwerkadvies kunt gebruiken.  

 

Neem contact op met ons kantoor als u wilt weten welke risico's u loopt als u flexwerkers 

inhuurt en wat u het beste kunt doen om de kosten in de hand te houden. 

 

3.3 Uitzendkrachten inhuren? Ken uw rechten en plichten  

Nu het beter gaat met de economie zetten veel bedrijven eerst uitzendkrachten aan het werk, 

voordat ze met de werving van nieuw vast personeel beginnen. Waar moet u op letten als u 

uitzendkrachten inhuurt? 

 

Een uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau en deze verzorgt daarom de 

loonuitbetaling en de aangifte voor de loonheffingen. Maar de Belastingdienst kan u als  

 

inlener wel aansprakelijk stellen als het uitzendbureau nalatig is bij loonheffingen en btw-

afdracht.  

 

U kunt dit voorkomen door te kiezen voor een uitzendbureau dat aan de norm NEN 4400-1 of 

de NEN 4400-2 voldoet en opgenomen is in het register van de Stichting Normering Arbeid 

(SNA). Check dit bij de KvK. 

 

Daarnaast kunt u het deel van het factuurbedrag voor de loonheffingen en omzetbelasting, 

storten op een zogenoemde g-rekening van het uitzendbureau. Of dat deel van het 

factuurbedrag rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst. 

 

Net als vaste medewerkers 

Uitzendkrachten hebben op een aantal gebieden dezelfde rechten als vaste medewerkers, te 

weten:  

 

� hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen; 

� dezelfde arbeids- en rusttijden; 

� gelijke rechten wat betreft de duur van de vakantie en het werken op feestdagen; 

� dezelfde toegang tot uw bedrijfsvoorzieningen en diensten. 

 

Aansprakelijk bij ongevallen 

Voor de Arbowet bent u de eerst verantwoordelijke voor de veiligheid van de uitzendkracht 

op de werkplek. Informeer daarom het uitzendbureau en de uitzendkracht over specifieke 

kenmerken van de arbeidsplaats, de risico’s en bijbehorende beschermingsmaatregelen.  

 

U kunt aansprakelijk gesteld worden als de uitzendkracht op de werkvloer een ongeval 

veroorzaakt of krijgt. Is dit risico wel goed afgedekt? Neem contact op met ons kantoor voor 

informatie en advies. 
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3.4 Door WKR weer aandacht voor arbeidsvoorwaarden  

De werkkostenregeling is vanaf  2015 verplichte kost voor alle werkgevers. Een mooi 

moment om alle arbeidsvoorwaarden weer eens onder de loep te nemen. Hoe zorgt u voor een 

mooi pakket aan extra's? 

 

Voor vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geldt per 1 januari 2015 voor alle 

werkgevers alleen nog maar de werkkostenregeling (WKR). Werkte u altijd op de oude 

manier en moet u nog overstappen? Houd er rekening mee dat uw administratie dan misschien 

moet worden aangepast.  

 

Laatste wijzigingen 

De WKR bestaat al sinds 2011, maar was tot nu toe niet verplicht. De regeling is in de loop 

van de tijd wat aangepast. De laatste wijzigingen die per 1 januari 2015 van kracht zijn, zijn 

onlangs bekend geworden: 

  

� Het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,2% van uw totale fiscale loon (de 'vrije 

ruimte') Dit was 1,5%. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting 

in de vorm van een eindheffing van 80%. 

� U kunt gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen onbelast 

vergoeden of verstrekken als u vindt dat uw medewerker die nodig heeft voor het 

 

uitoefenen van zijn functie. U hoeft dan geen rekening te houden met het 

privévoordeel van de werknemer. 

� Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld. 

� Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor 

een aantal voorzieningen op de werkplek. 

� U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau 

berekenen. 

� U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije 

ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak. 

� Op de website van de Belastingdienst vindt u een zes-stappenplan voor het maken van 

de overstap naar de WKR en meer informatie over de wijzigingen per 1 januari.  

 

Arbeidsvoorwaarden aanpassen? 

De WKR is een mooie aanleiding om uw complete pakket aan arbeidsvoorwaarden weer eens 

af te stoffen. Sluiten deze nog aan op de wensen van uw medewerkers? Neem voor advies 

contact op met ons kantoor. Wij gaan graag met u in gesprek over de extra's die u uw 

werknemers biedt, van collectieve verzekeringen tot bedrijfsuitje. 
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4. Zorg 

4.1 Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering AOW-proof? 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft u de zekerheid van een inkomen als u door 

ziekte langdurig uit de roulatie bent. Maar tot welke leeftijd keert deze verzekering uit? 

 

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen keren uit tot maximaal 65 jaar, de 'oude' AOW-

leeftijd. Maar sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd ieder jaar met een aantal maanden 

omhoog. Dat betekent dat u bij blijvende arbeidsongeschiktheid een inkomensprobleem heeft 

tussen uw 65e en de dag waarop u daadwerkelijk AOW krijgt. Als u na 1957 geboren bent, is 

dat pas op uw 67ste of misschien zelfs nog later. Waar gaat u in die jaren van leven?  

 

Hiaat overbruggen 

U kunt het financiële risico van arbeidsongeschiktheid na uw 65e beperken door de 

eindleeftijd op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen. Wij gaan graag voor u na 

of dat tot de mogelijkheden behoort. Kan dat niet, dan bespreken we met u wat handiger is: 

overstappen naar een andere aanbieder of zorgen voor een financiële reserve waarmee u het 

inkomenshiaat kunt overbruggen. 

 

Betaalbare verzekering 

Heeft u geen inkomensvoorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt? Laat u dan eens door 

ons adviseren. Een verzekering hoeft niet duur uit te vallen als u wat meer risico neemt of de 

dekking beperkt. Bovendien is de premie aftrekbaar, waardoor de betaalbaarheid nog beter 

wordt. Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over de gevolgen van 

arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer. 

 
 

 

Disclaimer 

Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Jos Scheeren Assurantiën 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de nieuwsbrief en/of themabijlage. 

 


