Schuldloze derden
Schuldloze derden
Met ingang van 1 april 2017 kan de schuldeloze inzittende van
een auto zijn schade claimen bij de WAM-verzekeraar van de
auto waarin hij zit. Dit geldt ook als er mogelijk een andere
aansprakelijke partij is. De bestuurder moet nog steeds
wachten totdat er een uitspraak over de schuldvraag is.

De huidige regeling
De regeling Schuldeloze Derden wordt uitgebreid. De regeling
is bedoeld om de goede naam van het verzekeringsbedrijf te
beschermen. Deze regeling geldt voor zaken waarbij meerdere,
mogelijk, schuldige partijen zijn betrokken. De schuldeloze
derde mag zelf bepalen wie hij aanspreekt. De eerst
aangesproken verzekeraar moet de schade van een natuurlijke
persoon die zelf geen schuld heeft in behandeling te nemen.
Deze regeling gold niet voor inzittenden van een auto. De
regeling geldt uitsluitend voor zaken waarvoor de
desbetreffende verzekeringen dekking bieden.

De uitbreiding
In de nieuwe versie geldt de uitzondering alleen nog voor de
bestuurder van de auto. Uitdrukkelijk is de regeling van
toepassing verklaard op de schuldeloze in- of opzittende. Dit
geldt dus voor elke in- of opzittende van een voertuig, niet
zijnde de bestuurder. Voorwaarde is wel dat het voertuig is
verzekerd bij een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten
WAM-verzekeraar. De in- of opzittende mag geen schuld hebben
en het ongeval mag hem niet toe te rekenen zijn. De regeling
bepaalt dat de verzekeraar van het voertuig waarin de
schuldeloze op- of inzittende gebruikt maakt de regelende
verzekeraar is.

Ingangsdatum
De nieuwe bedrijfsregeling treedt in werking op 1 april 2017.
Bron: www.wftnu.nl, 21 december 2016

Folder Personenschade
Stappenplan bij letselschade

De gevolgen van een ongeval, kunnen een enorme impact
veroorzaken op de betrokkene en zijn omgeving. Nadelige
gevolgen op gebied van fysiek letsel, mentaal letsel en op
financieel, sociaal en juridisch gebied. De periode direct na
het ongeval staat uw hoofd niet naar de mogelijke gevolgen op
korte en lange termijn, op zo een moment is het belangrijk dat
een specialist uw belangen behartigt. Wij gaan graag voor u
aan het werk om een goed resultaat te behalen in alle
relevante gebieden. Wij nemen samen met u de navolgende
stappen.

Stap 1. Intake gesprek

Op elke gewenste locatie binnen zullen we samen met u de
haalbaarheid van uw letselschade zaak beoordelen. Alle
aspecten komen aan bod, zoals aansprakelijkheid, persoonlijke
omstandigheden, medische behandeling. Bij een positieve
beoordeling en met uw instemming gaan wij voor u aan het werk.
Het intake gesprek is ongeacht de uitkomst altijd gratis. Het

intake gesprek kan persoonlijk of telefonisch plaatsvinden.

Stap 2. Aansprakelijk stellen van de veroorzaker of diens
verzekeraar

Een belangrijke stap is het aansprakelijk stellen van de
veroorzaker van het ongeval. In de praktijk komt dat meestal
neer op het aansprakelijk stellen van de verzekeraar. Het kan
enige tijd in beslag nemen voordat de aansprakelijkheid erkent
is. In het geval van een bedrijfsongeval kan het zeker enige
tijd duren door onderzoeken van de diverse betrokken
instanties. Wij zullen u regelmatig informeren over het
verloop de status van uw dossier.

Stap 3. Inventariseren van de schade en opvragen informatie

Om een goed dossier op te bouwen is het noodzakelijk relevante
informatie op te vragen. Dit kan gaan om medische informatie
bij uw huisarts, onderzoeksrapporten, loongegevens bij uw
werkgever e.d. Uiteraard waarborgen wij uw privacy. Daarnaast
zullen wij de geleden en nog te lijden schade inventariseren.
Het is belangrijk dat u alle zaken zoals bonnetjes,
bankafschriften die met het ongeval te maken hebben, goed
bewaart. Met de som van de verkregen informatie kunnen wij
samen met u het bedrag aan schade berekenen.

Stap 4. Voorschotten

Op het moment dat de aansprakelijkheid is erkent, kunnen wij

voor u een voorschot vragen. De door u gemaakte eerste kosten
als gevolg van het ongeval, zoals reiskosten, medische kosten,
huishoudelijke hulp e.d. kosten kunnen worden gedeclareerd.
Het is belangrijk dat u de kosten goed bijhoudt. Wij zullen u
een Excel bestand sturen, waarin u de kosten kunt bijhouden.

Stap 5. Schadebepaling

Op het moment dat u geen klachten meer heeft en weer zo kunt
functioneren als in de periode voor het ongeval kan uw dossier
worden afgewikkeld en de schade worden bepaald. Het bepalen
van de schade wordt in samenspraak met uzelf en de veroorzaker
of diens verzekeraar vastgesteld. U moet hierbij denken aan
medische kosten en eigen risico, eventuele materiele schade
zoals kleding, het verlies aan inkomen, verdienvermogen en
smartengeld. In de meeste gevallen komen partijen in de
schadeafwikkeling tot elkaar. De meeste verzekeraars werken
goed mee en het dossier zal door ons goed zijn opgebouwd en de
bedragen goed zijn onderbouwd. In voorkomende gevallen komen
we er niet uit met de tegenpartij in dat geval kunnen we de
zaak voorleggen aan de rechter. Of via een voor partijen
bevredigende resultaat als gevolg van nieuwe onderhandelingen
met de tegenpartij.

Stap 6. Afwikkelen schade, onze kosten en nazorg

Als de schade naar tevredenheid is vastgesteld kan de schade
worden afgewikkeld en de bedragen worden uitbetaald. U krijgt
voor onze dienstverlening geen nota. Wij zullen de nota sturen
naar de tegenpartij. In de wet staat namelijk dat u de
redelijke kosten van een belangbehartiger in rekening mag

brengen bij de tegenpartij. Wij zullen na enige tijd bij u
informeren, hoe het met u gaat, het kan zijn dat u medisch
toch nog klachten heeft als gevolg van het ongeval. In dat
geval zullen we dat samen met u bespreken met de tegenpartij
en de ontwikkeling blijven volgen.

Letselschaderaad

Wij werken volgens de richtlijnen van de Letselschade raad en
volgen de gedragsregels zoals die staan beschreven in
Gedragscode Behandeling Letselschade.
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Prinsjesdag

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar
plannen voor 2017 bekend gemaakt. In dit artikel vatten we
voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied

Consumptief krediet de meest relevante onderwerpen van de
overheidsplannen samen. Direct na Prinsjesdag bespreken de
fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de
hoofdlijnen van de miljoenennota en rijksbegroting. Dat
gebeurt tijdens de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’. Alle
ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden zijn
hierbij aanwezig. In dit belangrijk debat wordt uiteindelijk
duidelijk welke ruimte het kabinet heeft om de plannen
daadwerkelijk uit te voeren. Wat in deze samenvatting wordt
genoemd, is dus nog geen absolute zekerheid
Wijzigingen in de Inkomstenbelasting
Voor Consumptief krediet zijn de wijzigingen met betrekking
tot de tarieven in box 1 belangrijk. Daarnaast gaat in 2017 de
aangekondigde vermogensrendementsheffing in box 3 sterk
veranderen. De details hierover zijn terug te vinden in het
artikel Wft Basis over Prinsjesdag.
Minimumloon
Werknemers moeten een minimumloon verdienen waarvan ze kunnen
rondkomen. Daarom wordt de leeftijd waarop werknemers recht
krijgen op het volledige minimumloon vanaf 1 juli 2017 in
stappen verlaagd. Vanaf 1 juli 2017 hebben 22-jarigen recht op
het volledige minimumloon. In de bijlagen is een tool waarmee
berekend kan worden welk bedrag een werknemer minimaal behoort
te verdienen per maand, week , dag en uur. Voor een fulltime
of parttime baan.
De leeftijd waarvoor het volledige minimumloon geldt, wordt
naar verwachting op 1 juli 2019 verder omlaag naar 21 jaar.
Daarnaast heeft het kabinet besloten dat een werkgever
evenredig meer loon moet doorbetalen, als deze werknemer meer
dan 40 uur per week werkt.
Schulden
Mensen die diep in de schulden zitten, komen hier moeilijk
uit. Het kabinet wil dat gemeenten hun inwoners helpen om hun

schulden af te lossen. Om uit die schulden te komen, kan het
soms nodig zijn even een adempauze te krijgen.
Adempauze
Gemeentelijke schuldhulpverlening heeft nu al de mogelijkheid
om afspraken te maken met schuldeisers om een pauze in te
lassen bij het incasseren. Maar dit kan de schuldhulpverlening
nog niet afdwingen. Als één schuldeiser niet wil meewerken aan
een door de schuldhulpverlening opgezette regeling, mislukt
deze.
Met ingang van 1 januari 2017 kunnen gemeenten naar de rechter
stappen om een adempauze af te dwingen. Wijst de rechter de
adempauze toe, dan moeten schuldeisers voor maximaal zes
maanden hun incassoactiviteiten opschorten.
Het bedrag boven de beslagvrije voet (minimumnorm) dat niet
geïncasseerd wordt, wordt apart gezet. De schuldenaar krijgt
dit niet in handen. Met dit bedrag wordt aan het eind van het
moratorium (de periode waarin de schuldeiser geen
incassomaatregelen mag opleggen) geprobeerd een akkoord te
bereiken met alle schuldeisers. Het geld dat opzij gezet is,
wordt gebruikt om een deel van de schulden af te betalen. Zo
proberen de schuldhulpverleners een minnelijk traject (een
traject waarbij alle schuldeisers akkoord gaan met een
regeling) tot stand te brengen.
Nieuwe beslagvrije voet loonbeslag per 2018
Het vereenvoudigen van de nieuwe rekenmethode voor de
beslagvrije voet bij loonbeslag zou al in 2017 ingaan. Ondanks
het feit dat de nieuwe rekenmethode al wel is verbeterd,
blijkt hij nog steeds veel te ingewikkeld. Daarom heeft het
kabinet besloten de invoeringsdatum te verschuiven naar 1
januari 2018. Personen met schulden moeten aan hun financiële
verplichtingen voldoen. Maar ze moeten ook voldoende middelen
overhouden om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. De
noodzakelijke kosten voor levensonderhoud wordt de beslagvrije
voet genoemd. Over dit bedrag mag de deurwaarder geen beslag

leggen.
Nu moet de werknemer met schulden zelf gegevens aanleveren om
de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud aan te tonen.
Dit gebeurt niet altijd op de juiste manier, waardoor er voor
de werknemer een te lage beslagvrije voet kan worden
vastgesteld. In de bijlage een tool waarmee berekend kan
worden wat de beslagvrije voet is. Met de nieuwe rekentool is
het aanleveren van gegevens door werknemer niet meer nodig.
Bron: wftnu.nl 21 september 2016
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Het lijkt wel dat het voertuig belangrijker is dan het eigen
welzijn bij een aanrijding. Er worden regelmatig
aanrijdingsschades aan mij gemeld en de eerste vraag die mij
wordt gesteld is, “wanneer kan mijn voertuig gerepareerd
worden en kan ik een vervangend voertuig krijgen ?”, e.d.
vragen.
De eerste vraag die ik aan de benadeelde stel, “hoe is het met
uzelf, de inzittenden en de veroorzaker ?” en het antwoord dat
ik dan vaak krijg is, “nou wel goed, maar met mijn voertuig
niet”. Al lijkt de impact van een aanrijding klein, de
gevolgen kunnen groot zijn. Ik adviseer de benadeelde contact

op te nemen met de huisarts, om eventuele letsel te laten
uitsluiten of juist te laten vaststellen. De gevolgen van een
opgelopen whiplash kunnen groot zijn, zoals verminderde
concentratie, niet kunnen werken, veranderende stemming enz,
enz. Door snel onderzoek, kunnen de meeste problemen worden
voorkomen.
Een ander gevolg van een aanrijding is een traumatische
ervaring. De benadeelde kan last krijgen van angsten als hij
weer deelt neemt aan het verkeer, als dit niet goed wordt
behandelt, kan dit grote gevolgen hebben voor de betrokkene.
Ik adviseer dit goed in de gaten te houden en eventueel te
bespreken met de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar
deskundigen op het gebied van traumatische ervaringen en
angsten.
Als blijkt dat de benadeelde helemaal niets mankeert, dan is
er nog steeds recht op immateriële schadevergoeding,
smartengeld. Er wordt namelijk wel onrecht aangedaan, de
benadeelde heeft niet gevraagd om de aanrijding dat wordt min
of meer opgedrongen tegen diens wil. Daar ondervindt de
benadeelde hinder van. Daarom is zeker een bedrag aan
immateriële schadevergoeding op zijn plaats om het aangedane
leed te verzachten.
Als u betrokken bent bij een aanrijding, stelt u dan de vraag,
hoe is het mijzelf en eventuele inzittenden en de persoon die
de aanrijding heeft veroorzaakt. Laat u adviseren door een
specialist, de redelijke kosten van een specialist mag u
verhalen op de veroorzaker op grond van de wet.
Rob Wilbrink, 2 december 2015

Excuses aan onze cliënten,
aan u
Excuses aan onze cliënten, aan u.
De financiële dienstverlening kent een roerige tijd. Om
consumenten beter te beschermen tegen ondeugdelijke financiële
producten heeft de overheid een aantal verregaande maatregelen
genomen. De branche bleek niet in staat om de problemen zelf
op te lossen en dus heeft de overheid terecht regels en wetten
gemaakt om een evenwichtige en eerlijke financiële markt te
creëren. Om al aan deze regels en wetten te voldoen en blijven
voldoen kost energie, geld en tijd.
De laatste tijd zijn we bezig geweest om ons bedrijfsvoering
in te richten zoals het geheel aan wetten en regels dat
voorschrijft. Het is lastig om al deze wijzigingen door te
voeren. We hebben ons teveel bezig gehouden met het aanpassen
van de bedrijfsvoering aan de regels en wetten en we hebben
daardoor te weinig oog gehad voor het belang van onze cliënten
en dat spijt ons. U bent voor ons belangrijk en u moet op de
eerste plaats staan, in plaats van ons bezig houden met het
inrichten van de bedrijfsvoering.
Wij hebben nu gekozen voor een duidelijke richting, dat geeft
naast richting, rust en duidelijkheid voor alle betrokken
partijen. Op deze manier kunnen wij u goed van dienst zijn. We
luisteren naar uw wensen en andere signalen. U moet zich bij
ons thuis voelen en u moet alles kunnen vragen, zonder
voorbehoud. Als u een premie niet kunt betalen, dan zullen we
geen herinnering sturen maar een voorstel om te komen tot een
oplossing. Pro actief en interactief.

Administratieve, juridische en financiële
dienstverlening onder 1 dak.
Om u goed te kunnen adviseren, hebben we een goed pakket aan
dienstverlening samen gesteld. U kunt bij ons terecht voor de
navolgende zaken.
arbeidsrecht en ontslagzaken;
letselschade en aansprakelijkheid;
echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
kantongerechtszaken;
boekhouding
en
administratie
ondernemers
resultaatgenieters;
aangiften IB, VPB, BTW, loonbelasting;

en

loonadministratie;
alle schadeverzekeringen.
Rob Wilbrink verzorgt de juridische zaken en geeft adviezen op
alle boven beschreven gebieden. Marijntje Visser verzorgt alle
communicatie, nieuws, en alle administratieve processen.
Patricia Reekers verzorgt de boekhouding en administraties.
Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur en na deze
tijden op afspraak. We streven ernaar binnen 24 uur uw email
te beantwoorden. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch te
bereiken op ons vaste nummer en na deze tijden op het mobiele
nummer.

email info@vechtvooruwrecht.nl
tel 0517 434455

mobiel 06 13167759

