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Geachte relatie, 

 

In deze eindejaarsbrief willen wij graag ingaan op een aantal actuele zaken die van invloed kunnen 

zijn op uw bedrijfssituatie.   

  

Onderstaand treft u de onderwerpen aan die wij willen belichten: 

 

• Wet en regelgeving schadeverzekeringen bedrijven 

• Wet en regelgeving pensioenen 

• Wet en regelgeving  ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

• MKB in Control 

• Prinsjesdag 2013 

• De afspraken in het begrotingsakkoord 2014 

Wanneer u op het onderwerp van uw keuze klikt, wordt u doorgeleid naar onze website. Hier treft u 

meer informatie aan over dit onderwerp. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Jos Scheeren Assurantiën 

 

 
 

 

 
Wet en regelgeving schadeverzekeringen bedrijven: 

 



 
 
NEN 1010 keuring 
Veel brandschade in bedrijfspanden  worden veroorzaakt door kortsluiting. Daarom stelt de 

verzekeraar een NEN 1010 keuring verplicht voor laagspanningsinstallaties voor elke polis. Zo 

niet?... mogelijk geen uitkering? 

Tenminste 1 keer per 5 jaar of vaker,  als dat wordt verlangd, dient er een controle plaats te vinden 

door een op dit gebied deskundig bedrijf volgens de bepalingen in NEN 3140. 

NEN 1010 is in de beleidsregel bij het Arbo-besluit expliciet vermeld als middel om aan de 

wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij NEN 

1010 bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat NEN 1010 niet of onvoldoende is 

toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn 

zorgplicht volgens de Arbo wetgeving. 

 
Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 
Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres ingevoerd. Deze treedt 

in werking per 1 januari 2014. 

 

Verzekeraars zien af van brandregres  
Al ver voor 1940 maakten brandverzekeraars geen gebruik van de hen bij wet gegeven bevoegdheid, 

om een uitgekeerde brandschade te verhalen op een aansprakelijke derde. Verhaal vond wel plaats 

indien er bijvoorbeeld sprake was van opzet of een misdrijf. Verzekeraars hebben hiervoor met elkaar 

een bedrijfsregeling afgesloten. Op dit moment geldt de Bedrijfsregeling Brandregres (2000). 

 

Particulieren volledig, zakelijk beperkt 

 

Op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres (2000) verklaren verzekeraars: 

 

• Noch direct noch indirect verhaal te halen op particulieren die uitsluitend in hun particuliere 

hoedanigheid aansprakelijk zijn voor de door de brandverzekeraar uitgekeerde schade. 

• Hun verhaalsrecht jegens niet-particulieren niet verder uit te oefenen dan tot een bedrag van € 

500.000,- per schadegebeurtenis ontstaan na 31 december 2001. Tevens is bepaald dat dit 

recht jegens niet-particulieren alleen zal worden uitgeoefend indien de aansprakelijkheid 

verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalaten. 

Belangrijke wijziging per 1 januari 2014:   

 
1. Op 19 december 2012 is door de algemene ledenvergadering van het Verbond van 

Verzekeraars besloten de brandregres regeling met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. De 

wijzigingen komen neer op: 

2. De regeling voor particulieren wordt gehandhaafd. Buiten een aantal bijzondere situaties, 

zoals schade als gevolg van opzet of misdrijf, vindt geen regres plaats. 

3. Jegens niet-particulieren komt de huidige regeling volledig te vervallen. Dit betekent dat in de 

sfeer van niet-particulieren volledig regres mogelijk zal zijn. 

De nieuwe regeling geldt voor schaden ontstaan na 31 december 2013. 

 
Gevolgen voor de praktijk 
 

Adviseurs zullen in het verleden hun zakelijke relaties hebben geadviseerd over de hoogte van de 

verzekerde som van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij het bepalen van deze hoogte zal 

een rol hebben gespeeld dat, indien de relatie aansprakelijk zou zijn voor een brand bij een derde, 

deze schade tot maximaal € 500.000,- verhaald zou kunnen worden. Brandschades zijn in de praktijk  

 



 
vaak veel hoger. Naar schatting van het NIVRE zijn er over de eerste 3 maanden van 2013 alweer 35 

branden van meer dan € 1 miljoen. De gemiddelde schade van deze grote branden bedroeg € 3,3 

miljoen. 

 

Nu met ingang van 1 januari 2014 dit verhaal wel mogelijk wordt, kan er aanleiding zijn het advies te 

geven om het verzekerde bedrag te verhogen. Hiertoe kan aanleiding zijn indien bijvoorbeeld: 

 

• Brand in het eigen pand kan leiden tot brandschade in naburige panden; 

• Werkzaamheden bij derden kunnen leiden tot brand in de panden van die derden; 

• Nu al is duidelijk dat deze inventarisatie zal kunnen leiden tot een behoefte aan verzekerde 

sommen die ver boven de reguliere som van een AVB polis uit kunnen stijgen. Maar ook dat 

de wijziging impact heeft op de aansprakelijkheidspositie van de zelfstandige. 

(In en om) het bedrijfspand 
Uw bedrijfspand en inventaris kunnen te maken krijgen met inbraak, brand, breuk en waterschade. 

Voorkom extra kosten om de schade te herstellen. 

 

Gebouwenverzekering 
Met een gebouwenverzekering verzekert u het bedrijfsgebouw tegen schade, dit is te vergelijken met 

de opstalverzekering voor particulieren. 

• Wanneer er een taxatie wordt verricht ter bepaling van de herbouwwaarde (te verzekeren 

waarde) dan is het mogelijk om garantie tegen onderverzekering op de polis te laten 

aantekenen. 

• Vaak is het mogelijk om deze taxatie te laten verrichten door een bij de 

verzekeringsmaatschappij aangesloten taxateur en op kosten van de verzekeraar. 

• Deze garantie tegen onderverzekering zorgt ervoor dat er geen discussie kan ontstaan over de 

uitkering van de schade met de verzekeraar. 

Inventaris en goederen  
Met de inventarisverzekering verzekert u de meubels en inrichting die u zelf in het bedrijfspand heeft 

gezet. Met de goederenverzekering verzekert u de handelsgoederen die in uw bedrijf aanwezig zijn. 

 

• Wanneer er een taxatie wordt verricht is het  mogelijk om garantie tegen onderverzekering op 

de polis te laten aantekenen. 

• Vaak is het mogelijk om deze taxatie  te laten verrichten door een bij de 

verzekeringsmaatschappij aangesloten taxateur en op kosten van de verzekeraar. 

• Deze garantie tegen onderverzekering zorgt ervoor dat er geen discussie kan ontstaan over de 

uitkering van de schade met de verzekeraar. 

Milieuschade  
Een milieuverzekering vergoedt de saneringskosten die ontstaan bij verontreiniging van bodem of 

water. 

 

• Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken lopen meer risico op het veroorzaken van 

milieuschade. 

• Maar ook als gevolg van brand kan er milieuschade ontstaan bijvoorbeeld omdat er sprake is 

van het gebruik van  asbest of eterniet in het gebouw, dat met bluswater in het milieu terecht 

is gekomen. 

 

 
 



 
 
Technische inspectie 
Een van die voordelen is dat ondernemers die een brandverzekering willen afsluiten, kunnen 

profiteren van een gratis technische inspectie door de verzekeraar. Dit is mogelijk voor (grotere) 

bedrijven, bij verhoogde inbraakgevoeligheid of een brandgevaarlijk risico. Met deze inspectie 

hebben ze een duidelijk inzicht of er sprake is van een risico verhogende situatie zoals het ontbreken 

van brandscheiding binnen het gebouw, aanwezigheid van brandbare materialen, inbraakgevoelige 

zaken etc. Maar ook geeft deze inspectie concrete aanbevelingen welke (extra) maatregelen de 

ondernemer moet nemen om de kans op een calamiteit te verkleinen en de gevolgen ervan te 

verminderen. 

 
Waardebepaling 
Bovendien kunnen wij voor ondernemers die bij ons verzekerd zijn gratis een waardebepaling laten 

uitvoeren. Zo weten ze of hun gebouw, inventaris of huurdersbelangen nog goed verzekerd zijn. Ze 

ontvangen een vrijblijvend voorstel voor aanpassing van het verzekerd bedrag als dat nodig is. Gaat u 

akkoord met dit voorstel? Dan profiteert hij van 6 jaar garantie tegen onderverzekering. De exacte 

mogelijkheden hangen mede af van de hoogte van het (huidige) verzekerd bedrag. Vraag ons naar de 

exacte mogelijkheden en voorwaarden voor het uitvoeren van een technische inspectie of een 

waardebepaling. 

 
Onderhoudsservice 
Een specifiek voordeel van het Bedrijvenpakket is de extra onderhoudsservice. Hiermee kunnen 

ondernemers controleren of hun gegevens up-to-date zijn. Als u ieder jaar het onderhoudsformulier 

invult, weet u zeker dat u voor de juiste risico’s en het juiste bedrag is verzekerd. Mocht bij schade op 

één van de verzekeringen in het pakket blijken dat er sprake is van onderverzekering, dan wordt het 

verzekerd bedrag alsnog verhoogd met maximaal 30%, tot een maximum van € 250.000,- 

 
Aansprakelijkheid voor schade 
Uw bedrijf kan schade aanrichten bij anderen. U kunt hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Met 

een aansprakelijkheidsverzekering is dit bedrijfsrisico gedekt door de volgende verzekeringen: 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid  
Breng uw bedrijf niet in gevaar. Schadeclaims van € 5.000.000,- of meer zijn in de bouw geen 

uitzondering. Als uw huidige polis zulke bedragen niet dekt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de 

financiële gezondheid en continuïteit van uw bedrijf. Daarom is het heel belangrijk de hoogte van het 

te verzekeren bedrag goed af te wegen. Bespaar niet op kosten die u later duur komen te staan, maar 

zorg dat uw verzekerd bedrag past bij de activiteiten van uw bedrijf en de bijbehorende risico’s 

 
Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM / WEGAS) 
Het verkeer is nooit veilig, hoe alert uw werknemers ook zijn. U kunt aansprakelijk worden gesteld 

voor de schade die uw medewerkers tijdens werktijd in het verkeer oplopen. Denk bijvoorbeeld aan 

claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade. Deze kunnen enorm oplopen en uw bedrijf 

hard raken. 

 

 

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade in het verkeer, kunt u geen beroep doen op de 

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit komt doordat de schade met  

 

of door motorrijtuigen expliciet is uitgesloten. De WEGAM-verzekering biedt wel dekking, zelfs 

wanneer de schuld van een ongeval bij de werknemer ligt. 

 

De WEGAM-verzekering is alleen van toepassing op motorrijtuigen. Indien uw medewerkers zich op 

een andere manier in het verkeer voortbewegen, bijvoorbeeld per fiets, dan is een WEGAS- 

 

 



 
verzekering van toepassing. De WEGAM/WEGAS-verzekering is daarom een uitstekende aanvulling 

op uw AVB en Ongevallen(-inzittenden)verzekering.  

Neem contact met ons op en wij helpen u met het afsluiten van een WEGAM/WEGAS- verzekering. 

 

Beroepsaansprakelijkheid. 
Een andere categorie van schade is zuivere vermogensschade. Dit is schade die een derde lijdt door 

het missen van inkomsten. Dit soort schadeclaims vallen niet onder de dekking van een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u een adviserend beroep of bedrijf hebt, is een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing. 

 

Bestuurdersaansprakelijkheid  
Wanneer u wordt aangesteld als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging staat u niet meteen stil bij 

mogelijke toekomstige aansprakelijkheidskwesties. Maar door recente wetswijzigingen en 

jurisprudentie is de kans steeds vaker aanwezig dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden 

gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur. Dit betekent ook dat het 

privévermogen van bestuurders kan worden aangesproken. 

 

Uitvoering van bouwactiviteiten  
De CAR-verzekering of Montageverzekering is onmisbaar bij ieder bouwproject, verbouwproject of 

montageproject. Dat loopt uiteen van een gebouw, installatie of productielijn tot grote werken zoals 

de aanleg van wegen en viaducten of de bouw van een energiecentrale. Meestal sluit de 

(hoofd)aannemer of de opdrachtgever de CAR-verzekering of Montageverzekering af. 

 
Wet en regelgeving Pensioenen 
 

Wijziging wet- en regelgeving pensioenregelingen 
Sinds 1 januari 2013 is de “Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd” van kracht.  

 

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving is de AOW-leeftijd per 1 januari 2013 met 1 maand gestegen. 

Ook is vorig jaar al besloten om de AOW eerst uit te keren vanaf de daadwerkelijke verjaardag 

waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt en niet meer per de 1
e 

van de maand voorafgaand aan deze 

verjaardag.  

 

Per 1 januari 2014 stijgt tevens de pensioenrichtleeftijd (tweede pijler pensioen via de werkgever) 

naar 67 jaar en wordt het fiscale kader voor pensioenopbouw beperkt. Deze wetswijziging zal 

mogelijk tot een noodzakelijke aanpassing van de pensioentoezegging leiden. Bij de verwerving van 

pensioenaanspraken zal vanaf 2014 immers rekening moeten worden gehouden met een verhoogde 

pensioenleeftijd en/of een gewijzigd opbouwpercentage.  

 

Hoofdlijnen AOW wijziging 
De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari omhoog, met steeds grotere 

stappen. Onderstaande tabel geeft het effect van de verhoging op de AOW-leeftijd 

 

aan. (In de plannen van het regeerakkoord in oktober 2012 is reeds een versnelling van het verhogen 

van de AOW leeftijd aangekondigd): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Huidige wetgeving 1 2 3 5 7 9 12 15 18 21 24 

Plannen regeerakkoord 1 2 3 6 9 12 16 20 24 LV LV 

LV = levensverwachting 
 

DGA / Eigen beheer 
Voor zover er sprake is van (gedeeltelijk) eigen beheer zal dit tevens belangrijke gevolgen hebben 

voor de toekomstige waardering en dotatie in de vennootschap. 

 
Mogelijke verdere gevolgen per 1-1-2015 
In het regeerakkoord van oktober 2012 is een nog verdere versobering van de pensioenopbouw 

afgesproken (verdere verlaging opbouwpercentages en maximering pensioengevend salaris). De 

Tweede Kamer heeft ondanks felle weerstand van de oppositie op 27 juni jl. ingestemd met het 

nieuwe Pensioenplan 2015. Op 8 oktober jl. heeft de Eerste  

Kamer het wetsvoorstel behandeld en bleek er geen meerderheid te zijn. Daarop heeft de regering 

besloten de plannen te herzien.  

 

Complexe materie 
Pensioen is een complexe materie. Zo zult u moeten bepalen of de pensioenrechtleeftijd (aanvang van 

uw werkgeverspensioen) in uw regeling wordt verhoogd naar 67 jaar of 65 blijft. Wellicht zijn er nog 

andere aspecten waar u aandacht aan wilt of moet schenken. 

 

Wat te doen vóór 1 januari 2014 
Het is zaak dat u de pensioentoezegging voor het einde van dit jaar kritisch tegen het licht houdt. Een 

goed onderbouwd pensioenadvies is daarbij van groot belang.  

 

Voorstel verzekeraar 

U zult van de verzekeraar een conversievoorstel ontvangen of heeft dit reeds ontvangen. Hoewel wij 

verwachten dat zij daarbij rekening houdt met de mogelijkheden en onmogelijkheden, adviseren wij u 

hier niet zonder meer akkoord mee te gaan. In de praktijk constateren wij namelijk dat een voorstel: 

 

• zich vaak beperkt tot slechts de strikt noodzakelijke wijzigingen per 1 januari 2014, waardoor 

in de loop van volgend jaar mogelijk nieuwe aanpassingen nodig zullen zijn; 

• vaak eenzijdig van aard is en voor een belangrijk deel is ingegeven door het productaanbod 

van verzekeraar alsmede hetgeen zij administratief eenvoudig kan verwerken. Of dit voor u 

ook het meest passend en wenselijk is, is nog maar de vraag.  

Eigen beheer 

Voor zover u pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer voert is dit tevens een goed moment om samen 

met u ook de andere onderdelen van de pensioentoezegging nog eens op wenselijkheid te toetsen.  

 

Communicatie met personeel 
Let op: de aanpassingen leiden tot een vermindering van de pensioenaanspraken van uw 

medewerkers. Conform wettelijke bepalingen dient hiervoor dan ook de gebruikelijke procedure voor 

het wijzigen van arbeidsvoorwaarden binnen uw onderneming doorlopen te worden. Het is sterk aan 

te raden de wijzigingen schriftelijk vast te leggen. Indien binnen uw onderneming tevens een 

ondernemingsraad (OR) aanwezig is heeft deze ook een instemmingsrecht. 

 

 



 
Samenvattend 
Een eerste vereiste is om uw pensioenregeling per 1 januari 2014 aan de dan geldende wettelijke en 

fiscale vereisten te laten voldoen. Een tweede doelstelling is om na het doorlopen van een nader 

overeen te komen adviestraject in 2014 uw pensioenregeling aan alle wet- en regelgeving, ook die 

heden nog niet bekend is, te laten voldoen zodat uw pensioenregeling per 1 januari 2015 weer aan alle 

wet- en regelgeving, en minstens zo belangrijk, binnen de wettelijke en fiscale kaders weer aan uw 

wensen en eisen voldoet.  

 

Wet en regelgeving  ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
 

Ziekte(verzuim) en arbeidsongeschiktheid 
De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft directe gevolgen voor verzekeringen die zijn 

gebaseerd op het sociale zekerheidsstelsel. De premie is immers in veel gevallen gebaseerd op een 

eindleeftijd tot 65 jaar. Bij een hogere eindleeftijd moet de premie mogelijk naar boven bijgesteld 

worden. Daarnaast worden langdurig zieken en medewerkers  

 

met een WIA-uitkering vanuit een WIA-aanvullende verzekering geconfronteerd met een 

inkomensgat, tot de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.  
 

De overheid voorziet niet in een regeling voor zelfstandigen, ZZP’ers en DGA's in geval van 

arbeidsongeschiktheid.  

 

Zonder AOV heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering in geval van 

arbeidsongeschiktheid. 

Voordat u werkelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, gelden wel de volgende 

voorwaarden: 

 

1. Uw eigen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld uw huis) moet eerst volledig zijn opgebruikt 

voordat u recht heeft op een bijstandsuitkering; 

2. Als uw partner een inkomen heeft dan wordt u gekort op uw bijstandsuitkering; 

3. Heeft uw partner genoeg inkomen dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering; 

4. Bent u alleenstaand, dan heeft u recht op maximaal 70% van het minimumloon. 

Verzekeringen voor werkgevers  
U heeft als werkgever mogelijk gehoord van de WIA. Dat is wetgeving met betrekking tot 

arbeidsongeschikt personeel. De complexiteit van de wetgeving leidt er in de praktijk vaak toe dat 

ondernemers, financieel adviseurs en werknemers de informatie snel naast zich neerleggen. Toch kan 

arbeidsongeschiktheid van een werknemer bij een duur langer dan twee jaar, grote gevolgen hebben 

voor uw bedrijf en de betreffende medewerker. Ik help u graag om deze risico’s in kaart te brengen. 

Gelukkig zijn er uitstekende oplossingen om ze te beperken! 

 

Wettelijke gevolgen  
Is uw medewerker na twee jaar nog niet hersteld van ziekte? Dan betaalt uw bedrijf de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer. Het UWV belast deze namelijk nog tien 

 

 

jaar lang aan u door. Daarnaast is uw bedrijf – en ook uw werknemer – verplicht  om mee te werken 

aan re-integratie. Bovendien kan uw werknemer met zijn inkomen tot bijstandsniveau dalen.  

 

Wat betekent dit concreet voor uw bedrijf en werknemers? 
Graag maken wij een professioneel risicoscan voor u, zodat u precies uitgerekend ziet wat de 

gevolgen voor uw bedrijf en uw werknemers zijn. Ook ziet u dan hoe uw bedrijfssituatie zich 

verhoudt tot die van uw branchegenoten. Met de uitkomsten van de scan gaan we samen kijken naar 

mogelijkheden om de risico’s te beheersen. Uit de scan wordt duidelijk of verzekeren van het  

 



 
werkgeversdeel voor uw bedrijf nut heeft. Daarnaast kunnen verzekeringen ook het risico voor uw 

werknemers beperken. 

 
Voordelen voor uw bedrijf en werknemers 

 

• U heeft zicht op het risico dat uw bedrijf en uw werknemers lopen. 

• U ziet hoe uw bedrijf op het gebied van arbeidsongeschikt personeel functioneert in verhouding tot 

het gebruikelijke in uw branche. 

• U krijgt maatwerkadvies over het verbeteren van de huidige situatie voor uw bedrijf en 

werknemers. 

 

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)? 
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's 

binnen het bedrijf of uw organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid, met als doel:  

 

• Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;  

• Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te 

elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;  

• Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid, en 

het wettelijke verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO); 

• De rapportage geeft een helder beeld van het huidige Arbo-beleid en de risico’s, 

tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd 

ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. 

 
WGA-eigenrisicodragersverzekering 
Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit 

risico kunt zich verzekeren bij het UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te 

zijn. Bij eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkeringen, en de kosten van de re-integratie. U kunt 

kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een 

particuliere verzekeraar, waar wij u bij kunnen helpen. 

 

Collectieve verzekeringen voor werknemers  
Heeft u medewerkers in dienst? Dan biedt de Ongevallenverzekering Collectief u een aantrekkelijke 

oplossing op het gebied van goed werkgeverschap. Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor 

verenigingen en stichtingen. We bieden niet alleen financiële dekking bij ongevallen, maar ook 

preventieve diensten om een ongeval te voorkomen. En als het dan toch fout gaat, helpen we u om 

ervoor te zorgen dat uw werknemer waar mogelijk weer aan de slag gaat. 

 
WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) 

Bij aanvang van de WIA bedraagt de uitkering vanuit het UWV 70% van het laatstverdiende loon. 

Indien men na verloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn/haar resterende 

verdiencapaciteit benut,  ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. De WGA-

vervolguitkering bedraagt slechts een percentage van het minimumloon. Zij vallen fors terug in 

inkomen; er is hier sprake van een WGA-Hiaat. 

De WGA-Hiaat verzekering biedt een aanvulling op de wettelijke uitkering uit hoofde van de WGA 

zodra de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op de WGA-vervolguitkering. 

 

WIA-excedentverzekering 
De WIA wetgeving verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (per 1-1-2013: EUR 

50.855,85 euro). Voor werknemers die meer verdienen, is het meerdere in het geheel niet  verzekerd. 

Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen. 

Met de WIA-excedentverzekering dekt men een gewenst percentage (70% tot 80%) van het 

jaarinkomen voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsdagloon. 

 



 
WIA-bodemverzekering 
Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, blijven zoveel mogelijk bij hun bestaande 

werkgever in dienst of, als dit niet mogelijk is, worden herplaatst bij een andere werkgever. Dat is niet 

altijd eenvoudig. Onze WIA Bodemverzekering (Inkomensaanvulling < 35% arbeidsongeschikten) 

keert een jaar lang 20% van het verzekerd bedrag van uw werknemer uit. 

 
WIA-vaste aanvullingsverzekering 
 

- U biedt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid meer inkomenszekerheid. 

- U en uw werknemer worden intensief begeleid bij de re-integratie van de zieke werknemer in 

het arbeidsproces. 

- De verzekeringsuitkering is een vast percentage van het inkomen ongeacht het benutten van 

de restverdiencapaciteit. 

- De verzekeringsuitkering vult aan op de IVA-uitkering, de loongerelateerde uitkering, de 

loonaanvulling en de vervolguitkering. 

- Deze verzekering kan als alternatief gelden voor het afsluiten van een WGA-Gat verzekering. 

- U heeft de keuze uit een gelijkblijvende of een klimmende uitkering en 

verschillende eindleeftijden. 

MKB in Control 
Graag willen wij u kennis laten maken met Van der Heijden & Partners, en dan met name het 

onderdeel "MKB in Control". Van der Heijden & Partners is een consultancybureau dat zich tot doel 

heeft gesteld om ondernemers meer inzicht te verschaffen in, en meer grip te verkrijgen op, hun 

organisatie/onderneming. Zij zorgen er dus voor dat u uw bedrijf weer "In Control" heeft. In roerige 

tijden als nu, is het zaak om de realiteit en rationaliteit in uw bedrijf terug te brengen.  

 

• Waarom te veel betalen voor diensten of producten, omdat u al zo lang contact hebt? 

• Zijn uw bedrijfsprocessen nog wel van deze tijd? 

• U werkt keihard, maar waarom blijft er "onder de streep" dan nog zo weinig over? 

 

Dit zijn vragen die u zich zelf wellicht vaak stelt? 

 

Door middel van een geheel vrijblijvende Quick Scan kunnen de adviseurs van Van der Heijden & 

Partners heel snel de hiaten in uw onderneming zien, en hier op doorpakken door middel van een 

uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan wordt nadrukkelijk omschreven waar uw bedrijf zich nog kan 

versterken. 

Van der Heijden & Partners gaat voor het gezamenlijk resultaat. Zij werken daarom op basis van No 

Cure, No Pay! Mocht namelijk blijken dat er geen verbetering of besparing mogelijk is, bent u Van der 

Heijden & Partners dan ook geen kosten verschuldigd. 

 
Prinsjesdag 2013 
 

Op de derde dinsdag van september heeft de regering haar  plannen voor het aankomende jaar 

bekendgemaakt. Bijgaand treft u dan ook een overzicht van deze plannen aan. Momenteel is er nog 

druk overleg inzake een aantal standpunten en mogelijk zullen er dus nog wijzigingen plaatsvinden.  

 
Inleiding  
Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:  

 

• Maatregelen voor de ondernemer;  

• Maatregelen voor de werknemer.  

 



 

Maatregelen voor de ondernemer  
 
Afgezonderd Particulier Vermogen (APV)  
Vermogende particulieren zijn vaak op zoek naar manieren om overdracht van vermogen aan de 

volgende generatie zo fiscaal vriendelijk mogelijk te laten verlopen. Eén van de manieren hierbij was 

de overdracht van het vermogen aan een trust of stichting. Hierdoor ontstond in het verleden een 

belastinglek. Om dit belastinglek te voorkomen, is in 2010 de APV-regeling (Afgezonderd Particulier 

Vermogen) geïntroduceerd. Kern van deze regeling is dat het vermogen van een trust sindsdien wordt 

toegerekend aan degene die gerechtigd is tot dit vermogen (meestal de overdrager). Er wordt als het 

ware door de trust of stichting heen gekeken.  

Een probleem deed zich voor wanneer de trust of stichting zelf ook belasting moest betalen over haar 

winsten (omdat ze bijvoorbeeld ondernemingsactiviteiten uitoefent). Zonder nadere regelgeving zou 

hierdoor tweemaal belasting betaald moeten worden, namelijk zowel bij de trust als bij de overdrager.  

Bij de introductie van de APV-regeling is derhalve de toerekeningsstop opgenomen. De 

toerekeningsstop betekent dat als de trust of stichting over haar vermogen belasting betaalt, dit 

vermogen niet meer wordt toegerekend aan de overdrager. Deze regeling werd echter door DGA’s 

weer gebruikt om een aanmerkelijkbelangverlies te creëren. Door namelijk gebruik te maken van de 

fictieve vervreemding bij toepassing van de toerekeningsstop, creëert de DGA een 

aanmerkelijkbelangverlies. Dit terwijl hij gewoon zeggenschap blijft houden over zijn BV middels de 

trust of stichting.  

In het belastingplan wordt voorgesteld om een eventueel aanmerkelijkbelangverlies door deze 

toerekeningsstop voortaan slechts onder beperkte voorwaarden in aanmerking te laten nemen. 

  

Wijzigingen EIA, MIA en Vamil  
Op het gebied van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 

willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil) vinden twee wijzigingen plaats:  

 

1. Investeringen met een waarde van minder dan € 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer 

in aanmerking voor de EIA, MIA en de Vamil;  

 

 

2. Bedrijfsmatige verhuurders die zonnepanelen laten plaatsen bij woonhuizen of woonschepen 

waar een asbesthoudend dak wordt vervangen, komen voortaan ook in aanmerking voor de 

MIA.  

 

Voorbeeld  

Een vastgoed-BV gaat bij een aantal van haar woonhuizen asbest verwijderen en de huizen voorzien 

van zonnepanelen. Totale investeringskosten bedragen € 80.000. De milieu-investeringsaftrek kan de 

BV een aftrekpost bieden van 27% x € 80.000 = € 21.600 

 
Belastingrente VPB omhoog naar 8%  
De belasting- en invorderingsrente wordt afgeleid van de wettelijke rente bij niet-handelstransacties. 

Vanaf 1 januari 2014 gaat echter een ondergrens gelden van 4%.  

Voor de vennootschapsbelasting is er een uitzondering gemaakt. Vanaf 1 januari 2014 geldt in de 

vennootschapsbelasting geen ondergrens van 4%, maar van 8%. Er wordt hierbij aangesloten bij de 

wettelijke rente bij handelstransacties. 

  

Maatregelen voor de werknemer  
 
Afschaffen van de stamrechtvrijstelling  
Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen geheel afgeschaft. 

Dit betekent dat iedere werknemer, die vanaf deze datum een ontslagvergoeding ontvangt, in één keer 

over dit bedrag fiscaal moet afrekenen. De fiscale afrekening vindt plaats tegen het progressieve tarief 

in de loonbelasting. Voor veel werknemers betekent het een loonbelastingheffing die op kan lopen tot 

 



 
(maximaal) 52%. Uitstel van belastingheffing door middel van een stamrechtverzekering, een 

stamrechtspaarrekening, een stamrechtbeleggingsrekening of een stamrecht-BV is dus vanaf 1 januari 

2014 niet meer mogelijk.  

Een mogelijkheid die werknemers nog hebben om belastingheffing over hun ontslagvergoeding te 

beperken, is middeling. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de middelingsregeling een drempel 

kent van € 545.  

Belastingheffing kan ook beperkt worden door gebruik te maken van de jaarruimteaftrek. De 

ontslagvergoeding behoort tot de premiegrondslag voor het berekenen van de jaarruimte, waardoor 

deze dan ook verhoogd wordt.  

 
Let op!  
Het gaat om de jaarruimte in het jaar volgend op het jaar van ontslag. De werknemer kan één jaar na 

het jaar van ontslag zijn ontslagvergoeding aanwenden om zijn jaarruimte te benutten. Daarnaast kan 

er mogelijk ook gebruik worden gemaakt van de reserverings- of inhaalruimte.  

Overigens wordt de jaarruimteberekening per 1 januari 2014 aangepast. Er ligt op dit moment een 

wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarin wordt voorgesteld de jaarruimteberekening per 1 januari 

2015 nog verder te beperken (zie paragraaf 1.5.2). 

 
Bestaande stamrechten  
Voor bestaande stamrechten op 31 december 2013 geldt een eerbiedigende werking (de huidige regels 

van 2013 blijven gelden).  

Werknemers met een bestaand stamrecht mogen kiezen om het stamrecht ineens uit te laten keren 

zonder dat revisierente verschuldigd is. Voor deze werknemers vervalt dus de verplichting dat het 

stamrecht in periodieke uitkeringen moet worden uitgekeerd. Indien ervoor wordt gekozen om het 

stamrecht ineens uit te laten keren, is slechts 80% van de waarde van het stamrecht belast. Deze 80%-

faciliteit geldt alleen in 2014.  

Kortom, is in het verleden aan klanten geadviseerd om hun ontslaguitkering in een 

stamrechtverzekering, stamrechtspaarrekening, stamrechtbeleggingsrekening of stamrecht- 

 

BV te storten dan zal in 2014 samen met deze klanten moeten worden bepaald of uitkering ineens van 

het stamrecht een aantrekkelijke optie  is.  

 
Arbeidskorting  
De maximale arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd naar € 2.097. Dit is een verhoging van € 374 ten 

opzichte van de arbeidskorting in 2013. De maximale vermindering op de arbeidskorting zal 

daarentegen verhoogd worden van € 1.173 naar € 1.730. In de komende jaren zal de vermindering op 

de arbeidskorting voor de hogere arbeidsinkomens verder afgebouwd worden tot nihil. Gevolg hiervan 

is dat in 2017 bij een arbeidsinkomen van € 110.000 geen recht meer bestaat op de arbeidskorting.  

De arbeidskorting wordt volgens de volgende drie stappen berekend:  

 

Stap 1: De arbeidskorting bedraagt 1,827% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 161. 

Stap 2: Het bedrag uit stap 1 wordt vermeerderd met 16,115% van het arbeidsinkomen voor zover dat 

meer bedraagt dan € 8.816. Deze twee bedragen mogen bij elkaar opgeteld niet meer bedragen dan € 

2.097. Stap 3: Het maximale bedrag van € 2.097  

 

wordt verminderd met 4% van het arbeidsinkomen voor zover het arbeidsinkomen hoger is dan € 

40.248. Deze vermindering bedraagt in 2014 maximaal € 1.730.  

 

Voorbeeld  

Jack heeft in 2014 een inkomen van € 55.000.  

Stap 1: 1,827% van € 55.000 = € 1.004, maar op grond van de wet maximaal € 161. Stap 2: De 

uitkomst van stap 1 wordt vermeerderd met € 7.442 (16,115% van (€ 55.000 -/- € 8.816)). Deze twee 

bedragen mogen samen niet meer bedragen dan € 2.097. 

 

 

 



 
Stap 3: Op de uitkomst van stap 2 is nog een vermindering van toepassing van € 590 (4% van (€ 

55.000 -/- € 40.248)). De arbeidskorting voor Jack bedraagt derhalve: € 2.097 -/-€ 590 = € 1.507. 

 

Lijfrentepremieaftrek in 2013 en 2014  
Met de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd wordt beoogd dat werknemers langer doorwerken. 

In dat geval moet ook de jaarruimteberekening voor de lijfrentepremieaftrek in de derde pijler worden 

aangepast. In de jaarruimteformule wordt de premiegrondslag met ingang van 2014 vermenigvuldigd 

met 15,5% in plaats van 17%. De maximale jaarruimte wordt hierdoor kleiner. In de 

jaarruimteformule wordt daarnaast de factor A vermenigvuldigd met 7,2 in plaats van 7,5. De formule 

luidt in 2014: 15,5% x (inkomensgrondslag -/- AOW-franchise) -/- 7,2 x factor A -/- OR  

 

Voorbeeld 

Dennis heeft een belastbaar inkomen van € 50.000. Dennis heeft via zijn werkgever een 

pensioenregeling. Jaarlijks bouwt hij 2% aan pensioen op over een pensioengrondslag van € 35.000.  

Maximale jaarruimte Dennis in 2013: 17 % x (50.000 -/- 11.829) -/- 7,5 x 700 = € 1.240 Maximale 

jaarruimte Dennis in 2014: 15,5% x (50.000 -/- 11.829) -/- 7,2 x 700 = € 877  

De maximale jaarruimte van Dennis neemt af met € 363.  

 
Wetsvoorstel  

In het wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages wordt voorzien in een verdere 

versobering van de lijfrentepremieaftrek. Voorgesteld is om per 1 januari 2015 in de 

jaarruimteformule het percentage van 15,5% verder te verlagen naar 12,7%. De factor A wordt 

vermenigvuldigd met 6,4 in plaats van 7,5. Het maximale inkomen voor het bepalen van de 

premiegrondslag wordt verlaagd naar maximaal € 100.000. Het gaat dan om het inkomen voor 

toepassing van de AOW-franchise.  

 

De formule luidt in dat geval:  

12,7% x (inkomensgrondslag (max. € 100.000) -/- AOW-franchise) -/- 6,4 x factor A -/- OR  

 

Voorbeeld 

Mara heeft een belastbaar inkomen van € 125.000. Mara heeft via haar werkgever een 

pensioenregeling. In deze regeling wordt uitgegaan van een maximaal pensioengevend loon zodat 

over een pensioengrondslag van € 50.000 2% pensioen wordt opgebouwd. Per 1 januari 2015 gaat dit 

opbouwpercentage naar 1,75%.  

Maximale jaarruimte Mara in 2013: 17% x (125.000 -/- 11.829) -/- 7,5 x 1.000 = € 11.740  

Maximale jaarruimte Mara in 2014: 15,5% x (125.000 -/- 11.829) -/- 7,2 x 1.000 = € 10.342  

Maximale jaarruimte Mara in 2015: 12,7% x (100.000 -/-11.829) -/- 6,4 x 875 = € 5.598  

De maximale jaarruimte van Mara neemt af met een bedrag van € 6.142. 

 

Aanpassing van de Werkloosheidswet  
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is besproken welke wijzigingen er worden doorgevoerd in de 

huidige Werkloosheidswet (WW). In verband met de huidige economische situatie is er afgesproken 

dat deze wijzigingen pas vanaf 1 januari 2016 van kracht worden.  

 

De plannen voor de aanpassingen van de huidige WW zijn niet opgenomen in de Prinsjesdagstukken, 

maar worden wel beschreven in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Het wetsontwerp Werk en Zekerheid is onlangs naar de Raad van State gestuurd. 

De wijzigingen zijn definitief als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met dit voorstel.  

De opbouw van de maximale duur van de WW-uitkering wordt aangepast naar één maand per 

dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en een halve maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds 

opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 wordt gerespecteerd.  

De maximale duur van de WW, die nu op 38 maanden ligt, wordt vanaf 2016 geleidelijk 

teruggebracht. In 2019 zal de duur van 38 maanden zijn teruggebracht naar 24 maanden. Sociale 

partners kunnen op Cao-niveau een aanvulling van 14 maanden WW overeenkomen.  

In eerste instantie werd in het Regeerakkoord gesproken over een verlaging in de hoogte van de 

 



 
uitkering in het tweede jaar, naar 70% van het minimumloon in plaats van 70% van het laatstverdiende 

salaris (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). In het Sociaal Akkoord is besloten de WW-

uitkering toch 70% van het laatstverdiende loon te laten. Werknemers gaan weer de helft van de WW-

premie betalen, net als voor 2009. Invoering hiervan vindt plaats tussen 2016-2020. Deze overgang zal 

lastenneutraal worden vormgegeven.  

De definitie van passende arbeid wordt per 1 januari 2016 aangescherpt. Werknemers moeten sneller, 

al na 6 maanden in plaats van 12 maanden, passend werk accepteren. 

 

Bron: Dukers & Baelemans 

 

De afspraken in het begrotingsakkoord 2014 
 

In het Herfstakkoord van 11 oktober 2013 beloven D66, ChristenUnie en SGP dat ze in ruil voor wat 

wijzigingen in de Miljoenennota en het Sociaal Akkoord met de vakbonden de begroting voor 

volgend jaar steunen. Dat zou ook in de Eerste Kamer voor een nipte meerderheid (38 van de 75 

zetels) moeten zorgen.  

Een greep uit de  veranderingen t.o.v. de Prinsjesdagbegroting: 

 

- De zelfstandigenaftrek blijft gehandhaafd. Het plan om die vanaf 2015 te versoberen is in dit 

akkoord geheel van tafel.  

- Het box 2 tarief wordt voor het jaar 2014 verlaagd van 25% naar 22%.  

- Het verlaagde BTW-tarief voor renovatie en onderhoud woningen blijft het hele jaar 2014 

van kracht.  

- Sommige werkgeverspremies (awf/aof) worden verlaagd. Aan de andere kant geldt datzelfde 

voor de subsidies aan het bedrijfsleven.  

- De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt per 2015 voor nieuwe gevallen 

afgeschaft. Voor bestaande gevallen wordt die op het huidige niveau bevroren.  

- Aan de andere kant wordt langer doorwerken bevorderd – ook na het bereiken van de 

pensioenleeftijd. Door het wegnemen van belemmeringen ontstaat er een lichter 

arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden, waardoor het eenvoudiger en 

aantrekkelijker wordt om oudere werknemers in dienst te nemen (of te houden).  

Tegelijkertijd wordt mogelijke verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden 

tegengegaan.  

- Het voornemen om vanaf 1 juli 2014 de ANW maximaal één jaar te laten uitkeren is 

geschrapt.  

Sociale zekerheid  

 

- De maatregelen met betrekking tot Flexibel werk en Ontslag (Wet Werk en Zekerheid) 

worden een half jaar eerder ingevoerd (resp. 1-7-2014 en 1-7-2015). Hierdoor komen 

flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract, kunnen werknemers bij baanverlies 

sneller beschikken over het transitiebudget en wordt het ontslagrecht eerder gestroomlijnd.  

- Per 2015 wordt al na 6 maanden (nu 12 maanden) voor WW-ers alle arbeid als ‘passend’ 

aangemerkt en moeten zij werk ‘onder hun niveau’ accepteren. Ook wordt  

de handhaving versterkt, zodat ook echt meer WW-ers eerder aan het werk gaan. Bovendien 

wordt de inkomstenverrekening vervroegd naar 1-1-2015.  

- Het huidige systeem van loonbetaling bij ziekte wordt ter discussie gesteld.  

 

 

 

 



 
Pensioen/oudedag  

 

- Er staat maar één regel in het akkoord, maar niet een onbelangrijke: “Het kabinet maakt vaart 

met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.”  

- “Vervroegde uittreding past niet binnen een steeds ouder en steeds vitaler oud wordende 

samenleving. De middelen voor nieuwe sectorplannen zullen niet worden ingezet voor het 

financieren van vervroegde uittreding.“  

AOV  

 

- “Er komt een onderzoek naar bij het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers 

en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers, bijvoorbeeld 

het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve 

fondsen voor MKB-werkgevers.” 

Bron: Findinet 


