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Voorwoord
In deze nieuwsbrief hebben wij een aantal onderwerpen uitgekozen
waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.
Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Drones, zoek dekking!

eisen aan de operator van de drone,

beroepsmatig gebruik is in Nederland

de luchtvaartuigen. Er is dus sinds 1 juli

Vliegen met drones voor zakelijk,

onder bepaalde voorwaarden toege-

staan. Vanaf 1 juli 2015 moet de operator (het bedrijf) een certificaat hebben:
het ROC (RPAS operator certificate).
Dit certificaat krijgt de operator wan-

neer hij voldoet aan de volgende eisen:
• De drone operator heeft een brevet;
• De drone voldoet aan de luchtwaardigheidscriteria;

• De operator heeft een goedgekeurd
operations manual.
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Een uitgebreide uitwerking van de

Beroepsmatig gebruik

staat in de regeling op afstand bestuur2015 geen ontheffing meer nodig voor
commerciële drone operators.

Verzekering voor een drone is te verkrijgen via een aparte verzekering bij de

Nederlandse Luchtvaartpool. Bedrijven
moeten die verzekering vaak verplicht

afsluiten: zij krijgen pas een vergunning
als ze een verzekering hebben afgesloten. Heeft u zakelijk een drone verzoe-

ken wij u contact met ons op te nemen.
Uitgebreide informatie vind je in de
brochure Zicht op Drones
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Schadevrije jaren volgens uniforme tabel.
Vanaf 1 januari 2016 gaan alle motorrijtuigenverzekeraars het aantal schadevrije
jaren volgens een uniforme tabel vaststellen. Wat verandert er?
Uw schadevrije jaren

Motorrijtuigenverzekeraars gebruiken

bruikt bij het vaststellen van uw premie.

aantal schadevrije jaren vast te stellen

Het aantal schadevrije jaren wordt geIeder jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt
u er 1 schadevrij jaar bij. Wanneer u

een schade claimt bij uw verzekeraar,
verliest u 3 of meer schadevrije jaren.
Met ingang van 1 januari 2016 valt u
standaard 5 schadevrije jaren terug.

Het aantal schadevrije jaren staat op
uw polisblad vermeld.

deze gegevens om het werkelijke

en daarmee de schadevrije jaren of

het bonus/malus‐kortingsper centage
vast te stellen. Aan de hand hiervan

gedaan. Dan wordt het aantal schade-

vrije jaren verminderd met 5 en houdt u
7 schadevrije jaren over.

toegepast?

1 keer een ruitschade geclaimd. Dan

verlagen.

waar wij een vergoeding voor hebben

Hoe wordt de nieuwe regeling

(BR11), is geregeld dat alle verze-

volgens dezelfde tabel verhogen of

en 1 keer een aanrijding veroorzaakt

premie.

Voorbeeld 1:

keraars het aantal schadevrije jaren

U heeft 12 jaar schadevrij gereden

berekent de verzekeraar de te betalen

Wat is Bedrijfsregeling 11/Roy‐Data?
In de Bedrijfsregeling 11 / Roy Data

Voorbeeld 2:

U heeft 5 jaar schadevrij gereden en

is het aantal schadevrije jaren 5 want
ruitschades leiden niet tot terugval.

Wet Meldplicht datalekken
De Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast. Datalekken moeten gemeld worden en het College
Bescherming Persoonsgegevens kan forse boetes op gaan leggen. Beheerders van vertrouwelijke gegevens
krijgen meer belang bij goede preventiemaatregelen.
Wat onder ‘datalekken’ wordt verstaan

melden. Het College bescherming

tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen

bevoegdheid boetes tot € 810.000 op

Een datalek is het hebben van toegang
van persoonsgegevens bij een

organisatie wat niet de bedoeling is van
deze organisatie. Het gaat zowel om

vrijkomen als onrechtmatige verwerking
van gegevens. Dat alles moet het

gevolg zijn van een inbreuk op de

beveiliging van de persoonsgegevens.
De beveiliging heeft niet gewerkt.

persoonsgegevens (CBP) krijgt

te leggen. Per 1 januari 2016 verandert
de naam van het CBP in Autoriteit
Persoonsgegevens.

In de huidige situatie kan alleen

een boete worden opgelegd als

er sprake is van het schenden van

een administratief voorschrift. In de

volgende gevallen kan voortaan ook
Nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2016 wordt de Wet

meldplicht datalekken ingevoerd.

De wet past de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de

Telecommunicatiewet aan. Er komt een
verplichting voor verantwoordelijken
en bewerkers om datalekken te
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een boete worden opgelegd:

•N
 iet behoorlijk of zorgvuldig

verwerken van gegevens of deze
gegevens te lang bewaren;

•S
 lechte beveiliging;

•S
 lecht georganiseerd beheer van
gegevens;

• Misbruik van gevoelige informatie
zoals politieke voorkeur of
levensovertuiging.
Meldplicht datalek

Een datalek moet worden gemeld als het
leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor

de bescherming van persoonsgegevens
of als de kans hierop aanzienlijk is. Als
dat voor de belanghebbenden van

belang is, moet het datalek ook aan hen
gemeld worden.

Vanaf 1 januari 2016 moeten

ook aanbieders van openbare

elektronische communicatiediensten

een eventuele melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens doen. Tot die

tijd melden zij nog bij de Autoriteit
Consument en Markt.
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en
leveringsvoorwaarden
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan dekking bieden wanneer
uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u of uw medewerkers hebben veroorzaakt. Sommige bedrijven maken nog wel eens de fout
door te denken dat ze dit risico niet lopen omdat ze goede leveringsvoorwaarden hebben. Maar deze aanname is onjuist.
Goede leveringsvoorwaarden

Bedrijfsaansprakelijkheids-

absoluut erg belangrijk. Wees voor-

Als goede leveringsvoorwaarden zo

Goede leveringsvoorwaarden zijn

zichtig met het knippen en plakken op
andermans leveringsvoorwaarden! In

de leveringsvoorwaarden staan onder
meer de rechten en verplichtingen
van uw bedrijf en van uw klanten /

opdrachtgevers. Daarnaast kan in de
leveringsvoorwaarden aandacht

worden besteed aan het beperken van
de aansprakelijkheid van uw bedrijf.

Als de leveringsvoorwaarden goed worden ingevuld is het ook zeker mogelijk
om uw aansprakelijkheid te beperken,
maar u kunt deze nooit in zijn geheel

uitsluiten. Het is verstandig om u ervan
te verzekeren dat uw leveringsvoor-

waarden veilig kunt gebruiken door ze
juridisch te laten toetsen.
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Aan deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten ontleend worden.

verzekering

belangrijk zijn en de aansprakelijkheid

grotendeels beperken, waarom heeft u
dan toch een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf nodig?

Als u levert aan consumenten dan is

het sowieso lastig om aansprakelijkheid
te beperken. Dit komt omdat bij een
juridisch conflict consumenten wor-

den gezien als de zwakkere partij die
beschermd moet worden.

Maar ook wanneer u aan bedrijven

levert is de rechtspositie niet alleen

afhankelijk van hetgeen in de voorwaarden staat. Hoe partijen zich hebben

opgesteld en gedragen richting elkaar
tijdens het traject en wat zij op basis

Ook is het belangrijk om uw leverings-

voorwaarden aan uw klant toe te sturen
voor hij de offerte accepteert. Wanneer
u de leveringsvoorwaarden niet of op

een onjuiste manier bij uw klant onder
de aandacht gebracht heeft dan kunnen ze bij een juridisch geschil nietig
verklaard worden.

daarvan redelijkerwijs van elkaar

mogen verwachten speelt ook mee.
Een andere oorzaak waardoor leveringsvoorwaarden nietig verklaard

kunnen worden is als er sprake is van

grove opzet of schuld (van één van uw
medewerkers). Dan is het nooit mogelijk om aansprakelijkheid te beperken.

Voorts geven wij geen garantie
inzake het bijgewerkt zijn van de
informatie indien deze nieuwsbrief
later geraadpleegd wordt dan het
moment van plaatsing.
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Frank Houtgraaf en alle
medewerkers wensen u een
voorspoedig en gezond
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Opera 5
3335 EG Zwijndrecht
T 078 - 618 06 22
F 078 - 618 58 19
info@pam-assurantie.nl

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft kunt u uiteraard contact met
ons opnemen per telefoon 078 - 618 06 22 of per e-mail info@pam-assurantie.nl.

www.pam-assurantie.nl
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