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Verzekeringen bestaan er 
in alle maten, gewichten 
en prijzen. Het eerste 

onderscheid dat je moet maken, zijn 
de verplichte en niet-verplichte ver-
zekeringen. In België zijn er namelijk 
niet zo gek veel verzekeringen die 
echt wettelijk verplicht zijn. “Veel 
hangt natuurlijk af van welk beroep 
je uitoefent en of je personeel hebt”, 
zegt Daan Weigand, verzekerings-
specialist van het sociaal verzeke-
ringsfonds Xerius. “Bijvoorbeeld 
artsen, advocaten, architecten en 
bouwfirma’s moeten bepaalde risico’s 
verzekeren die gelieerd zijn aan 
hun beroep. Ook als je personeel in 
dienst neemt, moet je hen verzekeren 
tegen arbeidsongevallen. En als 
je een auto of vrachtwagen koopt, 
moet die natuurlijk ook verzekerd 
zijn vooraleer je ermee mag rijden. 
Daarnaast is er nog een verplichte 
verzekering ‘Objectieve Aansprake-
lijkheid Brand en Ontploffing’. Die 
moet je afsluiten als je een publieke 
plaats uitbaat, zoals een hotel, 
dancing, frituur of grote winkel.”

Uiteraard zijn er voor onderne-
mingen ook veel verzekeringen die 
niet verplicht zijn, maar waarvan 
het een goed idee is om ze op zijn 
minst te overwegen. De brandver-
zekering − die niet alleen brand 
maar bijvoorbeeld ook explosies 
of blikseminslagen dekt − is daar 
natuurlijk eentje van, maar er 

zijn er nog. “Ik denk bijvoorbeeld 
aan de verzekering gewaarborgd 
inkomen”, zegt Olivier Kahn, 
bedrijfsadviseur bij BECI, de 
Brusselse Kamer van Koophandel. 
“Die verzekert de bedrijfsleider van 
een inkomen als hij niet meer kan 
werken door ziekte of een ongeval. 
Zeker voor kleine of beginnende 
bedrijven, die nog heel sterk op de 
bedrijfsleider steunen, is zoiets aan 
te raden. Als hij ziek valt, is de kans 
immers groot dat er geen geld meer 

binnenkomt.” Natuurlijk speelt 
hierbij ook het beschikbare budget 
een rol. “Dat is zeker zo”, vervolgt 
Kahn. “Een dergelijke verzekering 
is niet goedkoop. Veel starters 
wachten dan ook een paar jaar om 
er een af te sluiten, tot ze er de 
financiële middelen voor hebben. 
Als je als bedrijfsleider zoiets te 
duur vindt, moet je zeker eens 
kijken of de voorwaarden van de 

verzekering niet aangepast kunnen 
worden of dat het eigen franchise-
bedrag kan worden verhoogd. Dan 
wordt het risico misschien wel iets 
groter, maar meestal daalt dan ook 
de premie.” 

Nog een belangrijke tak verzeke-
ringen zijn de zogenaamde polissen 
voor burgerlijke aansprakelijkheid 
(B.A.) die schade aan derden 
vergoeden. Weigand geeft een 
voorbeeld: “Stel dat je als fietshan-

delaar een fiets verkoopt met een 
fout en dat een klant na een ongeval 
met die fiets invalide wordt. De ‘B.A. 
na levering’ kan die schade dekken, 
zodat de ondernemer er zelf niet 
voor opdraait.” 

Een laatste tak verzekeringen die 
de moeite waard is, zijn de verzeke-
ringen die het sociale vangnet van 
de zelfstandigen helpen versterken. 

“Iedereen weet dat de wettelijke 
pensioenen geen vetpot zijn voor 
zelfstandigen”, zegt Kahn. “Er zijn 
verschillende formules die helpen 
om dat pensioen later aan te vullen, 
zoals het VAPZ (Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen), de 
IPT (Individuele Pensioentoezeg-
ging) en de POZ (Pensioenover-
eenkomst voor Zelfstandigen). 
Interessant is dat je de premies voor 
een groot deel fiscaal kunt inbrengen. 
Veel ondernemers kunnen of willen 
zich liever niet voorstellen dat ze 
risico’s lopen, dat ze ziek kunnen 
worden en dat ze later op pensioen 
zullen gaan. Vaak houden ze het 
daarom bij heel basic verzekeringen. 
Ik zou daar voorzichtig mee zijn. 
Laat je ook altijd goed adviseren 
door een verzekeringsagent of 
financieel raadgever en vergelijk 
de verschillende verzekeringen. Er 
kunnen soms grote verschillen zijn 
tussen verschillende polissen voor 
hetzelfde risico.”

“Verzekeringen dienen in de 
eerste plaats om te genezen”, 
besluit Weigand. “Maar denk als 
ondernemer ook aan hoe je kunt 
voorkomen dat je brand hebt, dat 
je database verdwijnt, dat je schade 
veroorzaakt… Stem je verzeke-
ringsportefeuille af op het risico 
dat overblijft.”

Huysman Verzekeringen is 
een onafhankelijke verzeker-
ingsmakelaar uit Eeklo die, 
over drie vestigingen, een 
kleine vijftig medewerkers 
telt. Het kantoor is gespecial-
iseerd in dienstverlening voor 
KMO’s. Katie Herrebout, Ve-
rantwoordelijke Verzekerin-
gen, legt uit wat Huysman 
hierin uniek maakt. 

“Ons kantoor richt zich 
voornamelijk, maar niet 
exclusief, op zelfstandigen, 
vrije beroepen en bedrijven 
tot 150 personeelsleden”, zegt 

 HUYSMAN VERZEKERINGEN:
Elke ondernemer een portefeuille op maat

Katie. “Voor hen bieden we 
een compleet gamma ver-
zekeringen aan, van brand 
en ongevallen over bedrijfs-
schade en verzekeringen voor 
het wagenpark tot burgerlijke 
aansprakelijkheid, bestuurder-
saansprakelijkheid en pensio-
enverzekeringen.”

Als onafhankelijke makelaar 
kan Huysman telkens de beste 
verzekering voorstellen, van 
verschillende verzekeraars, 
vertelt Katie. “Heel vaak 
is dat specialistenwerk. 
Neem een verzekering 

‘Burgerlijke Aansprakelijk-
heid Uitbating’, die schade 
aan derden vergoedt. Als je 
daar in de kleine lettertjes 
duikt, zie je grote verschillen 
tussen clausules, kapitalen, 
sublimieten en voorwaarden. 
Wij hebben de specialisten in 
huis om dat op een begrijpeli-
jke manier aan onze klanten 
uit te leggen. Daarna is het aan 
hen om te beslissen.” 

Dat betekent ook dat elke 
verzekering maatwerk is. 
“Klopt. We kunnen pas aan 
de slag als we een volledig 

beeld hebben van onze klant. 
Een persoonlijk gesprek om 
goed zijn noden en wensen 
te begrijpen is daarbij onont-
beerlijk. Bedrijven evolueren 
trouwens ook: bepaalde 
activiteiten worden afgebouwd 
of juist uitgebreid, er komt 
personeel bij, er komen nieuwe 
zaakvoerders in het bedrijf. Ook 
de wetten veranderen. Daarom 
organiseren we proactief, om de 
drie jaar, een volledige check-up 
van de verzekeringsportefeuille. 
Om te kijken of alles nog juist zit.” 
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Verzeker jezelf van  
de juiste verzekering
Ondernemen brengt risico’s met zich mee, dat is nu eenmaal de aard 
van het beestje. Gelukkig kun (of moet!) je je met de juiste verzekeringen 
indekken tegen die risico’s. Wat zijn zowat de belangrijkste polissen? 

Zeker voor kleine of beginnende 
bedrijven, die nog heel sterk op 
de bedrijfsleider steunen, is een 
verzekering gewaarborgd inkomen 
aan te raden.

— OLIVIER KAHN, BECI
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Harmony 
Cosulting
Partner in digitale transformatie

Niemand ontsnapt aan de digitale transformatie. Harmony Cosulting, onderdeel van Harmony 
Group, faciliteert die transformatie, adviseert je en daagt je vooral uit: waar staat je klant in dit 
verhaal? Is de beleving van de klant echt het bepalende uitgangspunt in de digitale verbouwing?      

Die rol van challenger vullen we in met specifieke tools en trajecten.
We meten de diepte van de digitalisering en de mate van ‘customer centricity’ in alle geledingen van je bedrijf. Daarvoor 
hebben we een audit die voor alle facetten van het ondernemen een duidelijke score oplevert.
Om vervolgens gefundeerde keuzes te maken, bieden we je een uitgekiend framework aan: hoe selecteer je uit het aanbod de 
innovatie met de grootste meerwaarde voor de klant? Hoe pak je de uitwerking concreet aan?
Harmony Cosulting helpt je bovendien meteen op weg met trajecten die van de digitale flow – site, social media, digitale 
communicatie... - een scorend verkoopapparaat maken en die tegelijk een onovertroffen gebruikerservaring garanderen.

Harmony Cosulting is een team van topspelers, coöperatief en loyaal bij elke stap die je neemt. Volledig onafhankelijk, thuis 
in User Experience en met ervaring in off-the-shelf solutions.
 
Harmony Cosulting. We team up with you. We get things done.

Waalse boer kan zich 
verzekeren tegen regen
Axa heeft op de landbouwbeurs 
in Libramont een verzekering 
voorgesteld waarmee Waalse 
boeren zich kunnen verzekeren tegen 
te veel regenval. De verzekering 
komt er naast het bestaande 
Landbouwrampenfonds, dat al 
vergoedingen uitkeert voor mislukte 
oogsten. In Vlaanderen wordt dat 
rampenfonds eind dit jaar vervangen 
door een brede weersverzekering. 
De overheid subsidieert daarbij tot 
65 procent van de premie.

POZ geeft 
eenmanszaken betere 
pensioenspaarmogelijkheden
Sinds juli 2018 krijgen eenmanszaken 
en vrije beroepers meer 
mogelijkheden om te sparen voor een 
aanvullend pensioen. Daartoe dient 
de POZ, de Pensioenovereenkomst 
voor Zelfstandigen. Wat de IPT 
(Individuele Pensioentoezegging) is 
voor bedrijfsleiders is de POZ voor 
eenmanszaken. Die laatste groep 
kan geen IPT afsluiten, waardoor 
zij voor hun tweede pijler alleen 
konden terugvallen op het VAPZ 
(Vrij Aanvullend Pensioen voor 
zelfstandigen).
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