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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Het Coronavirus, Afwijkende openingsrijden, vakanties, cyberverzekeringen, RI&E, zakelijke
motorrijtuigen en voorlopige dekking motorrijtuigen.

Het Coronavirus
Wij krijgen vragen over het Coronavirus en
of er verzekeringen zijn die dekking bieden
voor bepaalde gevallen. Een aantal van de
meest gestelde vragen hebben wij hieronder
beantwoord:
Ik heb een reis gepland naar een gebied
waar het coronavirus geconstateerd is.
Kan ik een beroep doen op mijn
annuleringsverzekering?
Nee, de annuleringsverzekering richt zich
doorgaans alleen op risico’s van de
verzekerde zelf en zijn directe omgeving (je
wordt ziek of één van je ouders overlijdt).
Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus
meestal geen geldige reden om te mogen
annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’
annuleringsverzekeringen die wellicht wel
dekking bieden. (bron: verbond van
verzekeraars)
Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het
coronavirus. Kan ik een beroep doen op
een verzekering?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt
alleen gedekt door
bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake
is van materiële schade en dat is hier niet
het geval. (bron: verbond van verzekeraars)
Keert een verzuimverzekering uit als mijn
werknemer niet in staat is om zijn werk te
verrichten om dat hij in quarantaine
geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de
loondoorbetalingsverplichting in geval van
ziek personeel. Als iemand om een andere
reden dan ziekte niet kan werken,
bijvoorbeeld omdat een hij/zij om
preventieve redenen in quarantaine moet
blijven, of een bepaald gebied niet mag
verlaten, is er geen dekking voor de
eventuele loondoorbetaling. (bron: verbond
van verzekeraars).
Heeft mijn werknemer recht op loon als
hij niet tijdig kan terugkeren naar
Nederland?
De wet bepaalt dat de werknemer zijn recht
op loon behoudt indien hij de
werkzaamheden niet verricht door een
oorzaak die in redelijkheid voor rekening van
de werkgever hoort te komen. Situaties van
overmacht, waaronder het sluiten van
wegen en/of vliegvelden heeft te vallen,
komen in beginsel voor rekening en risico
van de werkgever.
Dit kan anders zijn indien er sprake is van
een negatief reisadvies door het coronavirus
en in de wetenschap dat overheden kunnen
besluiten steden en vliegvelden af te sluiten.
Daarmee neemt de werknemer een
aanmerkelijk risico dat hij niet op tijd terug
kan zijn in Nederland om zijn
werkzaamheden te hervatten. In dat geval
heeft de werknemer naar mijn mening geen
recht op loondoorbetaling gedurende de
periode dat hij de werkzaamheden niet kan
verrichten. (bron: nieuwsbrief van een
accountantkantoor welke in samenwerking is
gemaakt met een advocaat gespecialiseerd
in arbeidsrecht en ontslagrecht).
Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door
het coronavirus en kan daardoor niet
werken. Kan ik een beroep doen op mijn
arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja. (bron: verbond van verzekeraars)
Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine
geplaatst en kan daardoor niet
werken. Kan ik een beroep doen op mijn
arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, als iemand om preventieve redenen in
quarantaine moet blijven, of een bepaald
gebied niet mag verlaten, is er geen
dekking. (bron: verbond van verzekeraars)
De gevolgen van het coronavirus leiden
ertoe dat ik tijdelijk minder werk heb. Mag
ik mijn werknemers minder laten werken
en minder betalen?
Als er tijdelijk onvoldoende werk is door
gebeurtenissen die niet onder het normale
ondernemersrisico vallen kunt u een beroep
doen op werktijdverkorting. U vraagt dan
een vergunning voor werktijdverkorting aan
bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Deze vergunning geldt
voor een bepaald aantal uren en is
maximaal zes weken geldig. Na zes weken
kunt u eventueel een verlenging van de
vergunning aanvragen.
Als u de vergunning voor werktijdverkorting
van het ministerie hebt ontvangen meldt u
dit bij UWV. U kunt dan voor uw
werknemers, gedurende de looptijd van de
vergunning, een tijdelijke WW-uitkering
aanvragen. UWV vergoedt dan achteraf de
uren die niet gewerkt zijn en waarvoor door
het ministerie een vergunning is afgegeven.
U betaalt hierdoor minder loonkosten,
zonder dat u afscheid hoeft te nemen van
personeel (bron: nieuwsbrief van een
accountantkantoor welke in samenwerking is
gemaakt met een advocaat gespecialiseerd
in arbeidsrecht en ontslagrecht).
Andere vragen?
Voor andere meest gestelde vragen over het
Coronavirus en verzekeringen kunt u ook
kijken op de website van het Verbond van
Verzekeraars. Dit kan via de onderstaande
knop. Uiteraard kunt u altijd contact met ons
opnemen voor informatie.

Verbond van Verzekeraars

Zakelijke Motorrijtuigen
Zakelijke motorrijtuigen worden exclusief
BTW verzekerd, omdat de ondernemer de
BTW kan terug vorderen. Bij schade zal er
dan ook zonder BTW uitgekeerd worden.
Er zijn uiteraard een aantal soort bedrijven
die geen BTW kunnen terugvorderen (zoals
een uitvaartondernemer). Deze
ondernemers verzekeren hun motorrijtuig
inclusief BTW.
Daarnaast kunnen sommige ondernemers
ook bij een zakelijke bestelauto de BPM
terugvorderen. Vraag dit na of geef dit door
aan de boekhouder.

Afwijkende
openingstijden
Voor wat betreft de komende feestdagen
willen wij onze afwijkende openingstijden
alvast doorgeven. Ons kantoor is gesloten
op:
10 april 2020 (GOEDE VRIJDAG)
13 april 2020 (PASEN)
27 april 2020 (KONINGSDAG)
5 mei 2020 (BEVRIJDINGSDAG)
21 + 22 mei 2020 (HEMELVAART)
1 juni 2020 (PINKSTEREN)
De overige dagen zijn wij weer bereikbaar
van 09:00 - 12:30 uur en 13:00 - 17:00 uur.
Door het Coronavirus hebben wij ook
maatregelen genomen d.m.v. spreiding van
de werklocatie. Mocht u ons niet direct
telefonisch kunnen bereiken, omdat wij
telefonisch in gesprek zijn willen wij u vragen
ons een mail te sturen. De mail wordt altijd
gelezen en wij kunnen u dan ook (eventueel)
terugbellen.

Cyberverzekeringen
Cyberrisico: financiële schade veroorzaakt in
/ door uw computer- of ICT-systemen zonder
dat er sprake is van materiële schade. Uw
(eventuele) bedrijfsschade-verzekering biedt
hier geen dekking voor.
Cyberincidenten komen steeds vaker voor.
Websites worden platgelegd, wachtwoorden
worden gestolen, bedrijven worden
gechanteerd op straffe van het openbaar
maken van informatie, ondanks het feit dat
de ondernemer denkt voldoende
veiligheidsmaatregelen te hebben genomen.
Wie hebben er baat bij?
Kleine ondernemingen, omdat ze vaak niet
over voldoende kennis en middelen
beschikken. Grote ondernemingen, omdat
die steeds vaker doelwit zijn van
cybercriminaliteit.
En aan welke rubrieken moet u denken?
Hacking (herstel van websites)
Systeeminbraak Privacy (imagoschade)
Digitale aansprakelijkheid Afpersing
Bedrijfsschade (omzetverlies).
Middels een offerte weet u wat het inhoudt,
indien gewenst horen we het graag.

Voorlopige dekking
motorrijtuigen
In het geval u in het verleden een
motorrijtuig kocht en dit motorrijtuig
bijvoorbeeld in het weekend op uw naam liet
overschrijven, was een melding per mail of
een ingesproken bericht op ons
antwoordapparaat voldoende.
HELAAS IS DIT NIET MEER MOGELIJK!
Verzekeraars hebben besloten deze service
te beëindigen vanwege een toenemende
schadelast en "gesjoemel" bij auto's in
voorlopige dekking (in het weekend) en het
ontbreken van de mogelijkheid om e.e.a. te
controleren.
U dient persoonlijk contact met ons op te
nemen om een nieuwe verzekering af te
sluiten of om een bestaande verzekering te
wijzigen. Wij dienen op dat moment direct te
beoordelen: - of het risico aan de
voorwaarden voldoet aan de hand van de
slotvragen en limieten; - en of voorlopige
dekking kan worden toegekend.
Wij dienen aan u en verzekeraar vervolgens
binnen 24 uur te bevestigen dat wij het risico
in voorlopige dekking hebben genomen. Na
het doorgeven is de voorlopige dekking, mits
voldaan aan de voorwaarden, uiteraard
direct van kracht.
Wij willen u er op wijzen dat er nooit
voorlopige dekking met terugwerkende
kracht kan worden gegeven.
Kortom; krijgt u uw nieuwe auto in het
weekend? Bel ons in de werkweek vooraf
om ervoor te zorgen dat uw auto verzekerd
is vanaf het moment dat u de showroom uit
rijdt.

Heeft u de RI&E op
orde?
Elke werkgever moet volgens de Arbowet
een actuele RI&E hebben met een Plan van
Aanpak erbij om de aandachtspunten te
verbeteren. Het doel is om alle factoren in
kaart te brengen die kunnen leiden tot
ziekteverzuim van medewerkers.
De RI&E moet volledig zijn, maar mag
globaal van karakter zijn. Dit houdt in dat bij
het inventariseren van de risico’s er geen
gespecialiseerd onderzoek wordt uitgevoerd.
Als er nadere onderzoeken of metingen
(klimaat, lawaai, schadelijke stoffen) nodig
zijn, wordt in het Plan van Aanpak een
nadere inventarisatie gepland, die binnen
een redelijke termijn moet worden
uitgevoerd.
Er is geen vaste termijn van hoe lang een
RI&E geldig is, de RI&E moet actueel zijn.
Bij verhuizing of grote uitbreiding van een
bedrijf zal de RI&E in elk geval vernieuwd
moeten worden.
Wenst u meer informatie? Neem dan contact
met ons op!

U bent tevreden over onze dienstverlening!
Breng ons in contact met uw collega-ondernemer opdat deze ondernemer ook van onze
werkwijze en dienstverlening gebruiken kan maken en wellicht een mooie besparing kan
realiseren. Daarnaast kunt u Nieuwe DAG Zekerheid weer een stukje laten groeien in haar
dienstverlening naar u.

Nieuwe DAG Zekerheid B.V.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nieuwe-dag.nl toe aan uw adresboek.

