
 
  

 

 

Kerkrade, november 2012 

 

 

Betreft: eindejaarnieuws Jos Scheeren Assurantiën 

 

Geachte relatie, 

 

Graag willen wij u via deze brief informeren over zaken m.b.t. onze dienstverlening en de financiële 

veranderingen die ons in de komende periode staan te wachten. 

 

Na de verkiezingen op woensdag 12 september jl. zijn de VVD en de PvdA als winnaars uit het 

verkiezingsgevecht gekomen. De  afgelopen weken hebben de informateurs Kamp en Bos druk met 

elkaar overleg gevoerd om te komen tot aanvaardbare afspraken. Hierbij is men gedwongen tot 

flinke bezuinigingsplannen. 

 

Begin oktober hebben de informateurs Kamp en Bos een overzicht van de wijzigingsvoorstellen van 

de begroting 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Een aantal belangrijke zaken 

zijn: 

 

- De assurantiebelasting gaat van 9,7% naar 21%; 

- Snellere verhoging van de AOW leeftijd; 

- Overbruggingsregeling AOW-verhoging; 

- Schrappen van het vitaliteit sparen. 
 

Noot: 

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021 en de financiële problemen bij diverse pensioenfondsen hebben 

mogelijk gevolgen voor de hoogte van uw inkomen als u gestopt bent met werken. Mocht er straks een tekort in uw inkomen ontstaan, 

dan kunt u er nú nog iets aan doen: via individuele verzekeringen (zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) kunt u fiscaal 

aantrekkelijk sparen voor extra pensioen. Kom daarom eens langs voor een gesprek over de status van uw pensioen. 

 

Indien u een nadere uitwerking wilt lezen, bezoek dan onze website www.josscheerenassurantien.nl, 

klik op “nieuws”. 

 

Verandering in vergoeding van de assurantietussenpersoon 

Vanaf 1 januari 2013 verandert de beloningsstructuur van de assurantietussenpersoon. Er zal dan 

geen provisievergoeding meer plaatsvinden voor hypothecaire kredieten, betalingsbeschermers, 

pensioen,- en levensverzekeringen, overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen, individuele 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening onder het Nationaal Regime. Van oudsher 

bestond de beloning van de genoemde producten uit een provisie over het tot stand gebrachte 

financiële product. Deze provisie zat verwerkt in de premie voor dat financiële product. Dit mag 

vanaf 1 januari a.s. niet meer. Met een verbod op de ingebouwde vergoeding creëert de wetgever 

een nieuwe situatie, waardoor de geldstromen tussen adviseur en verzekeraar verdwijnen. Daarom 

gaan wij voortaan vooraf afspraken met u maken over de beloning voor advies en bemiddeling van 

producten zonder provisie. Ook zullen wij toelichten wat een complex advies inhoudt en welke 

(verplichte) werkzaamheden daarbij komen kijken. Door het provisieverbod zult u ervaren dat 

financieel advies niet gratis is. U zult bewuste keuzes moeten maken bij het afnemen van financiële 

dienstverlening en daarbij prijs en kwaliteit zorgvuldig moeten afwegen. 

 

Let op: het verbod geldt dus niet voor (niet complexe) schadeverzekeringen, zoals de 

autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, etc.  

 



 
 

 

Serviceabonnementen 

Wij zullen binnenkort starten met serviceabonnementen voor onze klanten, met vaste tarieven voor 

financiële diensten en producten. U bepaalt de diepgang van begeleiding en advies. Wilt u nu reeds 

meer weten over onze werkwijze en diensten? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag 

verder. 

 

Kalender 2013 

Eind november ligt de handige kalender voor 2013 weer voor u klaar. Loop gerust bij ons binnen. 

Mocht u niet in staat zijn de kalender op te halen, bel ons dan. Wij zullen dan een kalender bij u thuis 

bezorgen. 

 

Terugblik op klantenbarbecue 

Op 29 september jl. hebben wij een klantenbarbecue gehouden. Tijdens deze erg gezellige dag 

hebben wij Jos en Els Scheeren gefeliciteerd met hun 25 jarig ondernemerschap.  

 

 
 

“Week van de overlijdenrisicoverzekering” 

Indien u in de afgelopen jaren een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten, dan is de kans groot 

dat u tegen een (aanzienlijke) premieverlaging dezelfde risicoverzekering (bij een andere 

verzekeraar) kunt voorzetten. Wij organiseren daarom in de week van 19 t/m 23 november de week 

van de risicoverzekering. Loop bij ons binnen en wij berekenen de besparingsmogelijkheden. Of 

neem telefonisch contact met ons op. 

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Renato Lombardini 

Jos Scheeren Assurantiën 

Natuurlijk is er teruggekeken naar de leuke herinneringen maar ook 

vooruit gekeken naar de toekomst. Langs deze weg willen wij iedereen 

bedanken voor de vele felicitaties en cadeaus. 

 

Jos en Els Scheeren tijdens de sfeervolle barbecue  


