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Interview: 
Familie Davelaar over stalbrand:  
“Je wordt geleefd, maar moet door!”

•    •    •    •    • 

Minder belasting betalen na afsluiten 
AOV?

•    •    •    •    • 

De Werknemerschadeverzekering (WSV): 
een must voor elke werkgever!
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Zolang de rechtsbijstandverzekeraar oordeelt dat er geen gerechtelijke procedure gevoerd hoeft te wor-
den, hoeft deze de zaak niet uit te besteden aan een externe advocaat. De verzekeraar bepaalt dus wan-
neer er een procedure nodig is. Besluit de verzekeraar dat het niet tot een procedure komt terwijl een 
verzekerde wel een rechtszaak wil aanspannen, dan heeft de verzekerde recht op een geschillenregeling. 
Dan beoordeelt een onafhankelijke advocaat de aanpak van het geschil opnieuw. Dit advies moet wor-
den opgevolgd door de verzekerde. De kosten van deze second opinion zijn voor de verzekeraar.

Wanneer er wel een procedure gevoerd moet worden, mag de verzekerde zelf kiezen wie er in die pro-
cedure als raadsman optreedt. Dit kan een jurist in loondienst van de verzekeraar zijn, maar ook een 
externe advocaat. De kosten van deze externe advocaat moeten door de rechtsbijstandverzekeraar be-
taald worden en mogen dus niet voor rekening komen van de verzekerde. 

Wanneer u een eigen advocaat kiest, is dit voor de verzekeraar duurder dan wanneer zijn werknemer 
de zaak behandelt. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, geldt voor een externe advocaat meestal 
een maximale vergoeding. Deze maximale kostenvergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zaken waarbij de bijstand van een advocaat verplicht is en 
zaken waarbij dat niet het geval is. Is een advocaat niet verplicht, dan gelden meestal lagere vergoedin-
gen. Ook die staan in de polisvoorwaarden. De verzekeraar mag dus een maximale vergoeding per zaak 
vaststellen. Het is mogelijk om hogere vergoedingen te verzekeren tegen een hogere premie.

Altijd toestemming
Maak nooit zelf afspraken met een advocaat zonder dat er van tevoren contact is geweest met de 
rechtsbijstandverzekeraar. Pas na toestemming van de verzekeraar zal een advocaat vergoed worden 
wanneer er een gerechtelijke procedure gestart wordt. In de meeste gevallen behandelt een jurist van 
de rechtsbijstandverzekeraar de zaak. Gaat het om grote zaken, zoals de fipronil-affaire, dan worden de 
zaken van gedupeerden samengevoegd en wordt een gespecialiseerd advocatenkantoor ingeschakeld. 

Vrije advocaatkeuze bij de 
rechtsbijstandverzekering?  
Niet altijd!Inhoudsopgave
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Dick Davelaar over  
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gewoon door!”

• Minder belasting betalen 
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• Infographic: Één op de  
vijf melkveehouders heeft 
last van fysieke klachten.

• Opruimen na schade kost 
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weet niet wat ‘fiscale 
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Een rechtsbijstandverzekeraar heeft eigen advocaten en juristen in dienst, 
die helpen wanneer er een gerechtelijke procedure wordt gestart. 
Het is niet altijd verplicht om gebruik te maken van deze ‘interne’ juristen. 
In een aantal gevallen mag een eigen externe jurist ofwel een externe 
rechtshulpverlener worden benoemd. Dit wordt de ‘vrije advocaatkeuze’ 
genoemd.
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Van de auto’s die in Midden-Nederland worden gestolen, wordt bijna de 
helft teruggevonden. In Oost-Nederland is dit bijna 1 op 3.

Het nut van preventie
Er is ook goed nieuws. Het aantal gestolen auto’s is in een jaar tijd met 
9% gedaald (9179 stuks) en het aantal teruggevonden auto’s steeg met 
2,1%. Alarm- en traceersystemen zijn dus zeker nuttig bij het voorkomen 
van autodiefstallen. En … laat uw sleutels niet achter in de auto, ook niet 
als u even gaat tanken. Berg ze ook altijd goed op, zowel thuis als op het 
werk. Immers, de gelegenheid maakt de dief.

Wanneer er schade ontstaat, bijvoorbeeld aan een opstal, zal de 
verzekeraar nagaan of het pand voor de werkelijke waarde is verzekerd. Is 
dit niet het geval, dan is er sprake van onderverzekering. In dat geval heeft 
de verzekeraar een hoger risico gelopen dan het bedrag waarover premie 
is betaald.

Een voorbeeld: een woonhuis is verzekerd voor 200.000 euro. Bij een 
brand is er voor 100.000 euro schade. De expert stelt echter vast dat 
de herbouwwaarde van de woning 300.000 euro had moeten zijn. Er is 

dan sprake van onderverzekering. De schade wordt in dit geval slechts 
voor twee derde deel vergoed. Van de 100.000 euro aan schade, krijgt de 
verzekerde maar 66.660 euro uitgekeerd. Het overige bedrag moet degene 
die schade heeft zelf bijbetalen!

Onderverzekering kan dus vervelende financiële gevolgen hebben en 
kan in de meeste gevallen op simpele wijze voorkomen worden door 
een taxatie of het invullen van een waardemeter. Wilt zeker weten of u 
voldoende bent verzekerd, bel of mail ons dan gerust! 

Ook bij de dief is de VW Golf populair

Onderverzekering en de gevolgen!
Op de polis staat de waarde vermeld van datgene wat de verzekeraar heeft verzekerd. Deze waarde moet 
gelijk zijn aan de werkelijke waarde. Bij gebouwen (opstal) is dat de herbouwwaarde, bij inventaris is dat 
de dagwaarde, de vervangingswaarde of de nieuwwaarde. 

Dat een Volkswagen een populaire auto is, is geen nieuws. Dit is al jaren zo. Maar de VW is ook bij dieven 
populair. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Auto’s
De top 3 van meest gestolen auto’s is: 
1. VW Golf; 
2. VW Polo; 
3. BMW-3 serie.

Regio’s
De top 3 regio’s waar de meeste auto’s worden gestolen: 
1. Oost-Nederland; 
2. Rotterdam; 
3. Amsterdam. 
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Dick vertelt: “Vroeger hadden wij een gemengd bedrijf. Naast melkvee 
hadden we fokzeugen en vleesvarkens. Aangezien het landgoed waarvan 
wij pachten geen intensieve veehouderij meer wilde, is de varkensschuur 
uiteindelijk omgebouwd tot jongveestal. Dit was ook de schuur waarin 
de brand is ontstaan.” Het casco van de stal was nog een typische 
varkensschuur, met lage muren, dakplaten van asbest en Dupanel isolatie 
aan de binnenzijde van het dak.

Vlammen uit het dak
De brand ontstond om half vijf ’s middags. Dick vertelt hierover: “Om 
kwart over vier ben ik nog langs de stal naar buiten gegaan om te melken. 
Toen was er niets te zien. Om half vijf reed mijn zoon op de shovel langs 
de jongveestal en toen sloegen de vlammen al uit het dak! Hij sloeg 
alarm. Na aankomst wilde ik 112 bellen, maar het lukte gewoon niet 
door de adrenaline. Het was een warme zomerdag en er fietsten dan 
ook veel mensen vanaf het Henschotermeer langs ons bedrijf naar huis. 

Drie jongens die op de fiets voorbijkwamen hebben als eerste 112 gebeld. 
Ondertussen stond ik machteloos toe te kijken. De klappen die het 
exploderende asbest gaf zal ik nooit vergeten. Door de rookontwikkeling 
kon ik de stal niet meer in. Dan duurt het voor je gevoel een eeuwigheid 
voordat de brandweer er is. Op een gegeven moment heb ik een vriend die 
bij de brandweer zit gebeld op zijn mobiel. Hij zat in de brandweerauto 
op weg naar de brand.” Dick kon hem vertellen wat er precies aan de 

CLOSE-UP

Dick Davelaar over stalbrand:  
“Je wordt geleefd, maar je moet gewoon door!”
Aan de Heetvelderweg in Leusden woont de familie Davelaar. Dick en Agnes houden hier circa  
180 melkkoeien. Op 19 augustus 2016 overkwam hen de nachtmerrie van elke ondernemer: brand.  
Hun jongveestal ging in vlammen op, maar inmiddels staat er weer een nette schuur. Dick en Agnes 
vertellen hun verhaal.

“Achteraf zijn we blij dat we  
die brandkraan hadden”
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hand was en daardoor werd de brand vanuit de brandweerauto direct 
opgeschaald naar een grote brand. “Een geluk was ook dat de brandweer 
al een aantal keren had geoefend in deze schuur. Ze kenden dus de weg 
op het bedrijf.”

Brandkraan
Bij de bouw van een andere veeschuur in 2010 had de gemeente Dick en 
Agnes verplicht om een brandkraan te laten slaan. “Op dat moment denk 
je nog: moet dat nou echt?”, vertelt Agnes “Maar achteraf zijn we zo blij 
dat we die brandkraan hadden. Er is hier in de wijde omgeving nauwelijks 
water.” Dat de brand overdag ontstond is een groot geluk geweest. 
Als er ’s nachts brand was ontstaan had het vele malen erger kunnen 
zijn. Op slechts vier meter afstand van deze schuur stond namelijk de 
melkstal. Gelukkig stond de wind precies de goede kant op. Ook zorgde de 
brandweer voor een watergordijn, waardoor het vuur niet kon overslaan.

Vee redden
De brandweer is met gasmaskers naar binnen gegaan om te proberen het 
vee te redden. Uiteindelijk zijn er helaas acht kalveren verbrand, 27 stuks 
jongvee hebben het gered. “Verschrikkelijk, dat beeld van die verbrande 
kalveren”, zeggen Dick en Agnes. “De geredde kalveren hebben we in de 
wei gejaagd.” Om een uur of zeven werd het sein brand meester gegeven.
 
Hulp
“Het is zo mooi om te zien hoe iedereen je helpt. Ik denk dat er wel twintig 
man aan het helpen was die avond” vertellen Dick en Agnes lachend. 
“Twee elektriciens hebben ervoor gezorgd dat we om tien over vijf 
alweer aan het melken waren. De aardlekschakelaar was er immers uit 
geknald, dus we zaten in eerste instantie zonder elektra. Voor de kalveren 
hebben we in een loods een tijdelijke huisvesting gemaakt. Omdat onze 
waterbron ook in de jongveestal stond en er op de waterleiding te weinig 
druk stond, hadden de koeien te weinig water. De brandweer kwam 
daarom na de brand zelfs nog water brengen omdat het leidingwater 
niet genoeg capaciteit had.”

Asbest
Omdat er asbest was vrijgekomen werd er een gebied van 8000 m2 
afgezet. Het grootste gedeelte daarvan was weiland. Dit is al heel snel 
gesaneerd. Het gras is als eerste gemaaid en afgevoerd. Daarna is het 
land stukje bij beetje met een grote stofzuiger asbestvrij gemaakt. Het 
opruimen op de plaats van de schuur zelf duurde wat langer. De schuur 
was voor de helft afgebrand en het was even zoeken naar een methode 
waarmee de rest van het asbest het beste opgeruimd kon worden.

Expert
“Vanuit de verzekeraar kregen wij een expert toegewezen. Dat was een 
heel fijne man die ons steeds goed geholpen heeft. Heel bizar: binnen 
twee uur na de brand kreeg ik al een telefoontje van een bedrijf dat  
contra-expertise aanbood, maar die hebben we helemaal niet nodig 
gehad”, vertelt Dick. “Ons grote voordeel was dat we een jaar vóór de brand 
alles hadden laten taxeren via Finagri. De verzekerde herbouwwaarde van 
de schuur was dus up-to-date. Daar was geen discussie over mogelijk. 
Achteraf was het heel fijn dat we dat hadden gedaan.” Dick vervolgt: 
“We hebben aangegeven dat we zo snel mogelijk wilden herbouwen. 
Ga dan maar snel bedenken wat je ervoor terug wilt zetten, was het 
antwoord. We hebben toen een week lang nagedacht over een nieuwe 
schuur. De architect is vervolgens gaan tekenen. Na overleg met het 
landgoed waarvan we pachten en de verzekeraar hadden we al snel 
een akkoord. Toen ik bij de gemeente aangaf dat ik vóór de kerst weer 
een schuur wilde hebben staan, sputterden ze daar eerst tegen. Even 
later gaf de ambtenaar aan dat als we binnen een week een complete 
vergunningaanvraag deden, ze er alles aan zouden doen om het rond te 
krijgen. We dienden de aanvraag op vrijdag in en we geloofden onze ogen 
niet toen we de dinsdag erna onze vergunning binnen hadden!”

Herbouw
Het herbouwen van de schuur is vlot gegaan. De derde week van oktober 
is de mestkelder gegraven. Door de hitte waren er scheuren ontstaan 
in de muren van de varkensgierkelder. Deze is daarom ook opnieuw 
gegraven. Uiteindelijk is er alleen een gedeelte van de buitenmuur blijven 
staan. De wanden van de schuur zijn tot vier meter verhoogd, zodat er 
ook een gedeelte als machineberging gebruikt kan worden. “We hebben 
de herbouw niet volledig door één aannemer laten doen, wat meestal 
wel gebruikelijk is na een grote schade. We hebben vooral veel mensen 
uit ons eigen netwerk ingeschakeld: de elektricien, de stalinrichter, de 
loonwerker voor het graafwerk. Doordat we bijna alles zelf in de hand 
hadden, konden we snel schakelen. Iedereen wist van de deadline, en als 
je ze maar goed van eten en drinken voorziet, dan doen ze heel veel voor 
je,” lachen Dick en Agnes. Uiteindelijk is de stal feestelijk geopend met 
een drukbezochte open dag tussen kerst en oud en nieuw. Dick en Agnes 
kijken terug op een enorm hectische periode: “We werden echt geleefd in 
de periode tussen de brand en kerst, maar je moet verder!”

Finagri
“Als we terugkijken op de afwikkeling van de schade zijn we erg tevreden 
over de verzekeraar en Finagri. Het is wel gebleken hoe belangrijk het is 
om verzekeringen up-to-date te houden door bijvoorbeeld een taxatie. 
Het is fijn dat Finagri erbovenop zit en je regelmatig bezoekt om je 
op wijzigingen te wijzen. Daarnaast zijn de lijnen kort: één belletje is 
eigenlijk altijd genoeg”, vertelt Dick.

Oorzaak kalverdrinkautomaat’
Uit het onderzoek van de verzekeraar blijkt dat de kalverdrinkautomaat 
de veroorzaker van de brand is geweest. Over de vraag of ze in de nieuwe 
jongveestal weer een kalverdrinkautomaat wilden hebben, hebben ze 
niet lang getwijfeld. “Die komt er niet meer in. De kalveren krijgen bij ons 
dus gewoon weer melk met de hand gevoerd!”, besluiten Dick en Agnes.

“Ons voordeel was dat we 1 jaar 
voor de brand alles hadden laten 

taxeren door Finagri!”



5
KLANT CLOSE-UP

Benen

18%

Rug

33%

Schouder

15%

Meest ervaren
klachten:

Wijzigende wet- 
en regelgeving 

Stress

Druk op
het inkomen

Gezondheid
koeien 

Weers-
omstandigheden 

Stress
De helft van alle melkveehouders 

ervaart werkstress door o.a.: 

85%
van deze klachten

zijn het gevolg
van het werk.

Zo’n driekwart
geeft werkplezier 
een 8 of hoger

Slechts 5% ervaart
weinig werkplezier 
en geeft een 5 of lager

Ongeveer
een kwart 
is neutraal 
en geeft 
een 6 of 7

Bijna 
twee op 
de drie
melkveehouders 
vindt het werk 
fysiek zwaar

20%
ervaart langdurig 
fysieke klachten 
die het werk 
hinderen

17% 
van de melkvee-
houders tussen 
de 30 en 39 jaar 
heeft langdurige 
fysieke klachten 

Boven de 
60 jaar 
is dit zelfs 

39%

Fysieke belasting

61% 60%

47%

29%
23%

Eigen baas Vrijheid/
veel buiten

Onder-
nemen

Gezond-
heid

koeien

Inhoudelijk/
bezig met

dieren

De belangrijkste facetten die bijdragen
aan het werkplezier zijn

Eén op de vijf melkveehouders heeft last van fysieke klachten

De vrijheid en zelfstandigheid die je hebt als ondernemer zijn vaak de reden dat een werknemer in 
loondienst voortaan kiest voor het ondernemerschap. Wel moet je als zelfstandig ondernemer meer zaken 
zelf regelen dan een werknemer in loondienst. Dat geldt ook voor het regelen van de financiële gevolgen 
wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Toch heeft dit onderwerp bij veel ondernemers geen prioriteit.  
‘Te duur’, klinkt het vaak. Maar is dat ook zo?

Minder belasting betalen na afsluiten AOV?

De premie is aftrekbaar
Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid kost inderdaad geld. Maar… 
de fiscus betaalt mee. De premie voor een arbeidsongeschiktheids- 
verzekering (AOV) mag namelijk als aftrekpost voor de belasting worden  
opgevoerd. Uit recent onderzoek blijkt dat lang niet alle ondernemers 
dat weten. Een derde van de zzp’ers en een vijfde van de mkb’ers is hier-
van niet op de hoogte! Wanneer de premieaftrek voor een AOV in het  
financiële plaatje wordt meegenomen om inkomensverlies door arbeids- 
ongeschiktheid te verzekeren, ziet de kostenpost voor een AOV- 
verzekering er al heel anders uit. 

Bovendien zijn er de laatste jaren in de verzekeringsmarkt 
meer mogelijkheden gekomen om een betaalbare AOV- 
verzekering samen te stellen op maat, waarbij het beschik- 
bare budget als een van de uit-
gangspunten dient. Iets doen en 
inzicht hebben in de risico’s is beter 
dan helemaal niets doen. 

Om een goede afweging te kunnen 
maken, is goede informatie nodig. 
Finagri kan u adviseren wat in uw 
persoonlijke situatie nodig is, welke 

mogelijkheden er zijn om uw arbeidsongeschiktheid te verzekeren, 
én natuurlijk wat de fiscus ‘bijbetaalt’ in uw situatie omdat de premie  
aftrekbaar is. Bel ons gerust om uw situatie eens goed te bekijken. 
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De kosten van opruimen zijn verzekerd onder de noemer opruimings-
kosten. Denk bij het opruimen bijvoorbeeld aan de verkoolde resten, 
maar ook delen van de opstal die na de brand nog overeind staan. Deze 
zijn waardeloos geworden en moeten ook worden afgevoerd. Na een 
grote schade kunt u dus met een flinke kostenpost blijven zitten, zelfs 
wanneer de verzekerde bedragen op de opstalpolis voldoende verzekerd 
zijn. Wanneer er geen asbest in het spel is, is 10% van het verzekerd be-
drag van de opstal voldoende om aan opruimingskosten te verzekeren.

Opruimingskosten asbest
Wanneer er asbest in het spel is, kunnen de kosten echter enorm op-
lopen. Het lastige is alleen dat er geen stelregel is voor het verzekeren 
van opruimingskosten bij asbest. De kosten hangen van zoveel factoren 
af; welke kant staat de wind op (richting bewoond gebied of landelijk 
gebied), wat ligt er in de buurt van de brand (enkel landbouwgrond of 
bedrijven/woonhuizen) en wat zegt de Regionale Uitvoeringsdienst? Zij 
bepalen regelmatig dat een gebouw dat voorzien is van asbest en ge-
deeltelijk verwoest is door brand of storm, geheel asbestvrij gemaakt 
moet worden! Deze kosten zijn niet standaard verzekerd op uw opstal- of  
milieuschadeverzekering en vallen specifiek onder de opruimings- 

 
 
 
 
kostendekking. Kortom, het is van te voren bijna niet vast te stellen welk 
bedrag verzekerd moet worden. Daarom wordt er ook nooit waarde- 
garantie gegeven op het verzekeren van opruimingskosten. Ons advies 
is om nooit te bezuinigen op het verzekeren van opruimingskosten  
wanneer er sprake is van asbest.

Milieuschade
Er kan ook schade ontstaan aan het milieu; daarvoor is er de milieu-
schadeverzekering (MSV). Deze verzekering dekt de plotseling ontstane 
milieuschade aan uw eigen locatie en de milieuschade aan anderen, 
bijvoorbeeld aangrenzende percelen. Een voorbeeld van milieu-schade 
is wanneer er verontreinigd bluswater op uw eigen locatie terechtkomt, 
maar ook op naastgelegen percelen en dus moet worden opgeruimd. 
Heeft u geen milieu-schadeverzekering, dan komen de kosten voor uw 
eigen rekening. Ook het saneren van de omgeving van asbest na een 
schade is meeverzekerd op de milieuschadeverzekering. 

Opruimen na schade kost geld…  
zeker bij asbest!
Wanneer een ernstige calamiteit op uw bedrijf heeft plaatsgevonden, 
bijvoorbeeld een grote brand,  is er schade ontstaan waarmee veel geld 
is gemoeid. Niet alleen de herbouw kost geld, maar ook het opruimen 
van de resten kan aardig in de papieren oplopen.

Het voordeel van deze pensioenopbouw ten opzichte van ‘gewoon’ sparen 
is dus het belastingvoordeel. Er wordt geld ingelegd vanuit het bruto-  
inkomen en later – wanneer u met pensioen bent – betaalt u mogelijk  
minder belasting. Er zit wel een grens aan het bedrag dat fiscaal vriendelijk 
voor de pensioenopbouw van het inkomen mag worden afgetrokken, de 
zogeheten fiscale jaarruimte. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld. Dit is 
het pensioentekort over het afgelopen kalenderjaar. 

Het blijkt dat ruim 60 procent van de zzp’ers niet weet van het bestaan van 
de fiscale jaarruimte, en dat deze fiscale ruimte daarom dus ook niet wordt 
benut. Het is zelfs gebleken dat veel accountants hun cliënten er niet eens 
op wijzen. Jammer; daardoor betaalt de cliënt geld aan de fiscus, terwijl 
datzelfde geld ook voor pensioenopbouw zou kunnen worden gebruikt.

Terugwerkende kracht 
De regeling gaat nog een stap verder. Het is zelfs zo dat met terug- 
werkende kracht gebruik mag worden gemaakt van deze regeling door 

de jaarruimte van de afgelopen zeven jaren te benutten. Dit wordt reser-
veringsruimte genoemd. Het belastingvoordeel dat behaald kan worden 
geldt dus voor de berekende fiscale jaarruimte en reserveringsruimte. 
Meer inleggen mag, maar dat is fiscaal niet aantrekkelijk. Het berekenen 
van de fiscale jaar- en reserveringsruimte vraagt wat handigheid, maar het 
kan toch echt interessant zijn voor uw oudedagsvoorziening. 

Uw pensioen omvat natuurlijk meer dan alleen het fiscale gedeelte. Of het 
mogelijk en verstandig is om de jaarruimte en/of de reserveringsruimte te 
benutten, hangt af van uw persoonlijke situatie en hoe u uw toekomst ziet 
na uw pensioen.

Bij het maken van een financieel plan kunnen de financieel adviseurs van 
Finagri voor u berekeningen maken, uw wensen inventariseren en onder-
steuning bieden bij de afweging van uw mogelijkheden en keuzes. 

63% van ZZP-ers weet niet wat  
‘fiscale jaarruimte’ is! U wel?
Veel ondernemers/zzp’ers bouwen weinig of geen vermogen op voor hun pensioen. Toch is dat wel belangrijk. 
Dat vindt de overheid ook en daarom betaalt de fiscus mee. Het bedrag dat wordt ingelegd voor het pensioen 
mag namelijk worden afgetrokken van de inkomsten vóórdat hierover belasting wordt betaald. 
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telefoon 030 - 691 22 18  fax 088 - 932 00 50  mail info@finagri.nl  internet www.finagri.nl 
postadres Postbus 332, 4140 AH  Leerdam  bezoekadres Vlietskant 37, 4141 CK Leerdam

Wilt u het FINBULLETIN voortaan per mail ontvangen; stuurt u hiervoor dan een mailbericht naar info@finagri.nl 

Finagri staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk gesteld kan worden.
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Mijnverzekeringenopeenrij.nl 
Consumenten kunnen sinds kort terecht op www.mijnverzekeringenopeenrij.nl om een overzicht te krijgen 
van hun verzekeringen. Meer dan 50% van alle particuliere verzekeringen is al door de verzekeraars 
aangeleverd. Dit percentage moet in de loop van dit jaar stijgen naar boven de 80%.

Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse 
verzekeraars om consumenten meer inzicht in hun verzekeringen te geven. 
Op de website staat een actuele lijst van verzekeraars die al deelnemen 
en verzekeraars die binnenkort gaan deelnemen. Per verzekeraar vult 
de consument het klantkenmerk in (bijvoorbeeld het polis-, klant- of 
relatienummer) en de gevonden verzekeringen van de verzekeraar 
verschijnen in het overzicht. 

Machtiging 
Met de machtigingsfunctie kan de consument een machtiging verlenen 
om het overzicht met iemand anders te delen. Zonder deze machtiging 
heeft niemand – ook verzekeraars en adviseurs niet – toegang tot het 
overzicht.

Werkgevers draaien steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste 
gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever is zelfs nog aan te spreken voor schade aan de 
werknemer als hij vanaf het werk naar het café gaat. Een werknemersschadeverzekering (WSV) kan problemen 
voorkomen.

Vaak is de werkgever ook bij niet-werkgerelateerde schades aan te spre-
ken voor schades. De werkgever wordt door wetgeving als het ware 
verplicht om voorzieningen te treffen om het risico te verzekeren. Gedu-
rende het werk is de werknemer verzekerd op de aansprakelijkheidsver-
zekering voor bedrijven (AVB), maar die dekking schiet tekort. 

Goed werkgeverschap
Onder de noemer ‘goed werkgeverschap’ worden steeds meer verant-
woordelijkheden verschoven naar de werkgever. Vanuit de gedachte de 
werknemer te beschermen, worden de lasten op de schouders gelegd 
van de werkgever. Ook bijvoorbeeld stichtingen met vrijwilligers moeten 
na gaan denken over deze risico’s. Er bestaat namelijk ook een verant-
woordelijkheid voor stagiairs en vrijwilligers.

Waarom een werknemersschadeverzekering?
Deze verzekering is ontwikkeld als antwoord op een aantal rechtelijke 
uitspraken en uitspraken van de Hoge Raad. De rechters kiezen in grens-
gevallen steeds vaker de kant van de werknemer. Hierdoor krijgen werk-
gevers steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven. De claims 
kunnen ze niet altijd indienen op de AVB. De werknemersschadeverzeke-
ring springt in dit gat en biedt dekking voor de werkgever. De dekking is 
afgestemd op de ruimere aansprakelijkheid van de werkgever voor zover 
schade niet te claimen is op de AVB.

Wat houdt de werknemersschadeverzekering in?
Bij een ongeval dat werkgerelateerd is, volgt er een uitkering op de werk-
nemersschadeverzekering als er geen claim op de AVB kan worden inge-
diend. De schade die door een ongeval is veroorzaakt, wordt vergoed door 
deze verzekering. Het is als het ware een vangnet. De werknemersscha-
deverzekering biedt dus dekking ter aanvulling op de AVB. Als het niet 
te claimen is op de AVB, kan de werknemersschadeverzekering worden 
aangesproken. Het is dus geen aansprakelijkheidsverzekering. 

Werkgever hoeft niet verantwoordelijk te zijn
Bij een werkgerelateerd ongeval hoeft de werkgever niet verantwoor-
delijk te zijn voor de schade. Het werkgerelateerd zijn is voldoende om 
tot uitkering over te gaan. Hierdoor verloopt het vergoedingsproces snel; 
er hoeft niet exact uitgezocht te worden hoe de schade is ontstaan. De 
werkgever kan de werknemer zelfs helpen om de schade vergoed te krij-
gen. Ook bij twijfel of er een claim moet worden ingediend op de AVB 
of de WSV, kan gekozen worden voor de werknemersschadeverzekering. 
De verzekeraar gaat de schade-uitkering eventueel weer verhalen bij de 
verzekeraar van de AVB.

De WSV is een eenvoudig af te sluiten verzekering gebaseerd op slechts 
enkele gegevens. De premie is eenvoudig te berekenen. Bel ons gerust 
voor meer informatie!

De Werknemerschadeverzekering (WSV):  
een must voor elke werkgever!


