
Nieuwsbrief zakelijk september 2021

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! 

Werkwijzer Poortwachter aangepast 

Als werkgever bent u ongetwijfeld bekend met
de Wet verbetering poortwachter. Deze wet
bestaat alweer bijna twintig jaar en is er om
langdurig ziekteverzuim te beperken. Hoe dit
precies te doen staat in de Werkwijzer
Poortwachter. Door de nieuwe ‘Wet arbeidsmarkt
in balans’ (WAB) vanaf 1 januari 2020 was het
nodig de Werkwijzer Poortwachter aan te
passen. Daarom staan in de nieuwste versie van
1 juni 2021 diverse aangepaste onderdelen voor
werkgevers, bedrijfsartsen en andere
betrokkenen. Voorbeelden zijn: 
- wijzigingen in de re-integratieverplichtingen van
detacheerders en payrollwerkgevers 
- wijzigingen in de omgang met senioren- en
zorgverlof 

Verder is er nog een aanvulling over de
beoordeling van re-integratie-inspanningen van
de werkgever tijdens Covid-19-maatregelen. Er

Toename bedrijfsongevallen 

Kunt u een inschatting maken van de kans op
een ongeval in uw bedrijf? In 2020 zijn door de
coronamaatregelen minder ongevallen gemeld
dan in eerdere jaren. Toch gebeuren er nog te
veel ongevallen waarbij werknemers overlijden
of blijvend letsel oplopen. Dit is de conclusie in
de Monitor arbeidsongevallen 2020 van de
Inspectie SZW. Andere bevindingen zijn: 
- veel arbeidsongevallen vooral in kleine
bedrijven 
- meest getroffen sectoren: afvalverwerking,
bouw, industrie en landbouw 
- meeste slachtoffers: 15 - 24 jaar of ouder dan
55 jaar 
- meeste ongevallen: met bewegende delen van
machines en vallen van hoogte 

Bij controle blijkt vaak dat er onvoldoende is
gedaan aan preventie om het ongeval te
voorkomen. Wat doet u aan de veiligheids- en
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zijn meerdere verzekeringsoplossingen op het
gebied van re-integratie van zieke werknemers.
Denk aan een WGA-verzekering (Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) waarbij de
WGA-uitkering bij eigen risico dragerschap wordt
vergoed en u ondersteuning krijgt om de
werknemer weer aan het werk te helpen. Ook als
deze niet meer bij u in dienst is. Neem voor de
best passende oplossingen contact met ons op. 

gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers?
Mocht er toch iets gebeuren, dan bent u met
deze verzekering voorbereid op de financiële
gevolgen. Meer weten? Wij helpen u graag
verder.

Voor het eerst personeel aannemen 

‘Het aantal faillissementen neemt af en het mkb-ondernemersvertrouwen neemt toe. Begin derde
kwartaal 2021 was het voor het eerst sinds de coronacrisis binnen alle bedrijfstakken positief.’ Dit
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het mkb. Bent u zelfstandig ondernemer
zonder personeel en heeft u meer werk dan u alleen aankunt? Dan is het misschien tijd voor een
eerste werknemer. Het hebben van personeel geeft een heel andere dimensie aan het ondernemen.
U bent verantwoordelijk voor uw werknemers en u krijgt te maken met regels en risico’s. Zo zult u
zich als werkgever moeten registreren bij de Belastingdienst en bij Kamer van Koophandel. En u zult
zich moeten verdiepen in arbeidsvoorwaarden zoals salaris, werktijden en vakantiegeld. Op
Ondernemersplein.nl vindt u alle zaken waar u mee te maken krijgt. 

Wat betreft uw verzekeringen kunt u natuurlijk bij ons terecht. Wij bekijken onder andere de
bedrijfsaansprakelijkheid, de bedrijfsschade en (preventie van) ziekteverzuim zodat u volgens de wet
voldoet aan goed ondernemerschap.
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Stijgende bouwkosten effect op
herbouwwaarde 

Bouw- en materiaalkosten stijgen sterk, meldt
Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging
van bouw- en infrabedrijven. Aanbieders kunnen
de vraag naar hout, staal en beton onvoldoende
bijhouden. Daardoor stijgt de prijs en is er een
langere levertijd. 
Heeft u een eigen bedrijfspand? Dan heeft u
ongetwijfeld ook een opstalverzekering. Deze
gebouwenverzekering is bedoeld om uw pand te
verzekeren en alles wat daaraan vastzit. We
gaan daarbij uit van de herbouwwaarde, dus de
kosten die nodig zijn om het pand te herbouwen.
Nu de bouw- en materiaalkosten zo sterk zijn
gestegen is het de vraag of de herbouwwaarde,
die ooit is vastgesteld, nog toereikend is om uw
pand in dezelfde staat weer te kunnen
opbouwen. Als het verzekerde bedrag te laag is,
bent u onderverzekerd. Laat het door ons
checken en wij kijken gelijk of er nog andere
risico’s zijn die te beperkt of juist te ruim
verzekerd zijn. 

Gebruik bedrijfsauto bepaalt soort
verzekering 

Bedrijfsauto’s zijn er in alle soorten en maten.
Van personenauto van de zaak tot bestelbus in
de bouw. Voor de eerste, bijvoorbeeld in de
zakelijke dienstverlening, is er de zakelijke
personenauto verzekering. Bent u ondernemer in
de bouw, detailhandel of horeca, dan gebruikt u
eerder een bestelauto. Hierin vervoert u
waarschijnlijk goederen, gereedschap of
bouwmateriaal. Hiervoor is er de bestelauto -
verzekering. De belangrijkste overeenkomst:
beiden zijn verplicht als de auto op de balans
van uw bedrijf staat. De Belastingdienst ziet de
auto dan officieel als bedrijfsauto. 

Let op: De bestelautoverzekering is voor schade
die u aan anderen veroorzaakt (WA-dekking) of
als u schade aan de bestelauto zelf heeft
(beperkte of volledige cascodekking). Materialen
in de bestelauto vallen niet onder de dekking.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de eigen
vervoersverzekering afsluiten. Wij adviseren u
graag over welke verzekering het beste bij uw
situatie past. 

Openingstijden 

maandag t/m donderdag: 
9.00 - 17.00 uur en 
18.00 - 19.00 uur 

vrijdag: 
9.00 - 17.00 uur 

Bezoekadres 

Dukaat 1 
5283 PJ  Boxtel 

Telefoon: 0411 - 672161

www.geertsassurantien.nl 

info@geertsassurantien.nl
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zaterdag: 
9.00 - 13.00 uur

Verstuurd naar: _t.e.s.t_@voorbeeld.nl 

Uitschrijven 

Geerts Assurantiën, Dukaat 1, 5283 PJ Boxtel, The Netherlands
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