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intro

Hoe gaat u om met deze crisis?
Ik moet zeggen dat mijn eerste reactie heel negatief was. Gelukkig scheen de zon, dan 

hadden we dat toch nog…

Marleen van KMO-ASSUR zei me nog: “Amai Glenn, dat is de eerste keer dat ik je niet als 

positivist ervaar”.

Een week geleden steeg het energiepijl terug. Hoeveel zaken liggen hier niet op de plank 

waar ik zelden (zeg maar nooit) aan toe kwam. Interessante artikels en boeken waar ik nu 

eens doorga. En één boek is echt toepasselijk: “Vele (om)wegen naar groei”.

Uiteraard is het een ideaal moment om te werken aan ons bedrijf. Het geeft energie, 

goesting en we hebben zeker nog een maand werk om klaar te zijn voor de toekomst.  

Onze website moet echt wel dringend meer ons team in de picture zetten.

Uit die energie ontstond ook deze white paper. 

Belangrijk om te weten is dat de antwoorden op de gestelde vragen een waarheid zijn 

vandaag. Het is best mogelijk dat we in de nabije toekomst nog versoepelingen zullen zien 

vanuit de verzekeraars of vanuit de overheid.

Bewust werd er voor gekozen om geen namen van verzekeringsmaatschappijen te noemen.

Tot slot wil ik nog een oproep doen:   

steun elkaar!

De lokale KMO mag alvast rekenen op mijn 

steun, nu en ook na de crisis. Ik beschouw 

het als een morele plicht om alle collega-

ondernemers door deze periode heen te 

helpen.

Glenn
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Mijn bedrijf en corona

Bestaat er een verzekering die ik kan afsluiten 
tegen zoiets als corona?1

Hier en daar zijn er wel extraatjes bij bepaalde maatschappijen.  Maar we 

kunnen zeker niet spreken over een echte kosten dekkende verzekering.

We vinden zo bv. bij één maatschappij een mogelijkheid om een forfaitaire 

vergoeding te bekomen bij sluiting van een restaurant door een beslissing 

van de overheid. Deze kan maximaal 2000 euro bedragen.

Het is ondenkbaar dat dergelijke verzekering in de toekomst zou bestaan 

gezien de enorme impact van deze crisis vandaag.

Er bestaat wel een bedrijfsschade/ omzet-verzekering maar deze is ofwel 

gekoppeld aan het feit dat je zelf als zaakvoerder door ziekte of ongeval zou 

uitvallen, ofwel is deze gekoppeld aan een welbepaald schadefeit zoals bv. 

het afbranden van je winkel, of een eventuele cyberaanval.

Nee, niet echt.



Ik ga creatief om met de crisis en ontwikkel 
nu diensten die ik voordien helemaal niet in 
het aanbod had. Moet ik dat melden voor de 
verzekering?

2
Best wel, zeker 

als er een 
wijziging is van 

het risico.

Vandaag zijn er veel maatschappijen die goodwill tonen en automatische 

uitbreidingen voorzien (bv voor levering van maaltijden).

Denk er echter aan om toch je makelaar op de hoogte te brengen van deze 

nieuwe activiteit, zeker indien je beslist om deze ook na de crisis verder te 

ontplooien.

De wijziging van het risico kan betrekking hebben op de 

arbeidsongevallenpolis (bv. meer verkeersrisico door levering van 

goederen aan huis).

Belangrijker nog is de impact op de aansprakelijkheidspolis. In deze polis 

is de omschrijving van cruciaal belang om tussenkomst te kunnen genieten 

bij schade.

Wanneer je een restaurant uitbaat dan is er bv. een risico dat je klanten 

een voedselvergiftiging zouden oplopen. Levering van maaltijden is een 

verhoogd risico (hoe houd je deze immers tijdens het transport warm of net 

koud?).

Best ga je ook na of koopwaar tijdens het transport verzekerd wordt. Bij 

sommige maatschappijen is ook daar een kosteloze uitbreiding mogelijk.

Mijn bedrijf en corona



Mijn goederen zijn niet langer verkoopbaar. Komt 
de verzekering tussen?3

Jamer genoeg
niet.

Mijn bedrijf en corona

De klassieke verzekeringen bieden geen oplossing. Het komt er dus op aan 

creativiteit aan de dag te leggen en je plantjes bv. te verkopen aan retailers 

of online verkopers die wel open zijn. Crisissen zetten mensen aan tot 

grootse daden dus waarom zet je zelf geen levering- of ophaalservice op?

Voor alle openlucht teelten bestaat wel de mogelijkheid om een “brede 

weersverzekering” af te sluiten en om zo de schadelijke gevolgen van bv. 

een hagelbui te verzekeren. Deze verzekering komt echter niet tussen in 

deze situatie.



Mijn werknemers en Corona

Mijn werknemers werken van thuis uit. Stel dat er 
zich een ongeval voordoet tijdens de werkuren, is 
dat dan verzekerd? 
(bv. de werknemer neemt de trap om naar het toilet te gaan en 
valt van de trap)

4

Niet automatisch  
bij elke  

verzekeraar.

De wet op de arbeidsongevallen dateert van 1971. Dat betekent dat 

bepaalde zaken, die vandaag misschien evident zijn, niet automatisch 

verzekerd zijn. Denk bv. aan feitelijk samenwonenden waarbij deze partner 

geen rechten heeft bij dodelijk ongeval.

Zo ook is telewerk niet altijd automatisch verzekerd.

Het volstaat vaak om dit gewoon te melden. Er is meestal geen bijpremie 

verschuldigd.

Als werkgever maak je best een document op (de vorm is niet bepaald) 

waarbij je het telewerk toelaat.

Essentiële zaken in dit document:

Plaats waar het telewerk gebeurt. Indien geen plaats wordt vermeld, 

dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats van 

de werknemer.

Uurrooster van het telewerk. Indien geen uurrooster wordt vermeld, 

dan geldt het uurrooster opgenomen in de arbeidsovereenkomst of 

arbeidsreglement.

De meeste maatschappijen melden nu dat ze de uitbreiding automatisch 

toepassen.



Mijn werknemers en Corona

Een werknemer is besmet met corona en hij is er 
99% zeker van dat dit op het werk is voorgevallen 
tijdens de levering van goederen. Is dat een 
arbeidsongeval?

5

De weigering zal er niet zijn omdat het om een ziekte gaat, maar wel omdat 

er geen sprake is van een duidelijk aantoonbare plotse gebeurtenis met 

externe oorzaak die de ziekte heeft veroorzaakt.

De bewijslast ligt bij het slachtoffer en dit bewijzen lijkt onmogelijk.

Als werkgever mag je hier niet als rechter optreden en indien je werknemer 

wil dat je een aangifte doet, dan moet je dat ook doen.

Een coronabesmetting zal wel als beroepsziekte worden aanvaard voor 

personeel (en stagiaires) uit de gezondheidszorg.

Om in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling moet de 

werknemer een aanvraag indienen bij Fedris met daarbij zo veel 

mogelijk informatie:  de aard van de beroepsactiviteit, de medische 

evolutie van de aandoening, de duur van arbeidsongeschiktheid en de 

laboratoriumuitslagen die de infectie aantonen.

Neen, het zal 
geweigerd  
worden als 

arbeidsongeval.



Mijn werknemers en Corona

Indien arbeidscontracten worden geschorst 
omwille van tijdelijke werkloosheid, loopt de 
collectieve hospitalisatieverzekering dan nog 
door?

6
Ja, deze loopt 

gewoon door, ook 
tijdens de tijdelijke 

werkloosheid.

Het feit dat de premie werd betaald volstaat voor dekking, ongeacht of de 

werknemer werkt of niet.

Kijk vooral na of de collectieve hospitalisatieverzekering wereldwijd dekking 

verleent (indien je werknemers hebt die vastzitten in het buitenland) en of 

er geen beperking is in tussenkomst voor duurdere ziekenhuizen in België 

(vaak in het Brusselse).

Een hospitalisatieverzekering mag niet zomaar stoppen zonder dat de 

werknemer hier uitdrukkelijk van op de hoogte wordt gesteld.  

De werknemer moet steeds de mogelijkheid krijgen om zich te verzekeren 

zonder onderbreking in de dekking.



Mijn werknemers en Corona

Indien arbeidsovereenkomsten worden geschorst 
omwille van tijdelijke werkloosheid, wat gebeurt 
er dan met de groepsverzekering?

7
Je hebt hier een 

keuze. Opgelet echter 
met de bijkomende 

dekkingen!

In normale omstandigheden wordt bij economische werkloosheid de 

arbeidsovereenkomst van werknemers geschorst. De werkgever moet 

dan de economische werkloosheid van zijn werknemers melden en de 

premiebetalingen worden stopgezet of pro-rata de arbeidstijd berekend.

In de huidige abnormale omstandigheden laten de meeste maatschappijen 

de keuze:

Je mag de werknemers 100% blijvend aangesloten laten zodat er,  

naast aanvullend pensioen, ook continuïteit is van de andere 

dekkingen (overlijden en eventueel arbeidsongeschiktheid).

Je geeft de schorsing wel door en ook de bijkomende dekkingen 

komen te vervallen (dus ook de verzekering bij overlijden of 

arbeidsongeschiktheid). De werknemers moeten hier volgens het 

reglement ook van in kennis worden gesteld.



Mijn werknemers en thuiswerk

Mijn werknemers nemen IT materiaal mee naar 
huis. Is dat verzekerd via mijn polis alle risico’s 
elektronica?

8

Indien je een polis alle risico’s elektronica hebt afgesloten, dan wordt er 

hierin onderscheid gemaakt tussen vaste en mobiele apparatuur. Er is een 

behoorlijk premieverschil tussen beide categorieën. Op mobiele elektronica 

betaal je een veel hogere premie.

Opgelet echter indien je vaste computers, schermen, printers, … zou 

verplaatsen naar de thuisomgeving.

De meeste verzekeraars tonen soepelheid in de huidige situatie. Sommige 

breiden de dekking automatisch uit, en in de andere gevallen zal het 

waarschijnlijk volstaan om er melding van te maken.

Het is een optie om de polis alle risico’s elektronica af te sluiten enkel voor 

deze situatie. Dat is misschien interessant wanneer de apparatuur waardevol 

is of diefstalgevoelig.

Je kan ook vragen dat elke betrokken medewerker een uitbreiding laat 

opnemen in de eigen private brandpolis, waarbij de schaderegeling gebeurt 

“voor rekening van wie het behoort”. Deze werkwijze is misschien wel 

omslachtig, en bovendien weet je niet altijd of werknemers wel de inhoud 

van hun woning verzekerd hebben en of er een extra diefstalverzekering 

werd onderschreven.

Ja, 
geen probleem  

voor laptops.



Mijn werknemers en thuiswerk

Mijn werknemers werken van thuis uit. Komt mijn 
cyberpolis tussen indien er wordt gehackt via privé 
IP adressen?

9
Ja, de betere 

polissen maken  
hier geen 

onderscheid.

Er is de laatste week veel aandacht voor de cyberproblematiek en thuiswerk, 

en terecht.

De belangrijkste zaken zijn:

Zorg dat de computers voor thuiswerk ook de laatste software update 

genoten en dat er anti-virus software en firewalls geïnstalleerd zijn.

Communiceer duidelijk naar je medewerkers wanneer ze een mail van 

het bedrijf mogen verwachten en in welke omstandigheden er kan 

worden gevraagd om het paswoord in te geven. Ze dienen bv. enkel te 

reageren op een bepaalde url. Alle andere url’s zijn verdacht.

Werk met een recente update van je VPN-apparaat of maak gebruik 

van een VDI verbinding met je kantoorsysteem.

Maak werk van een cyberpolicy met aandacht voor:

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het privé e-mail adres 

voor professionele doeleinden.

Men moet opletten voor elke verdachte mail, zelfs al lijkt deze 

van een collega te komen. Mails met als onderwerp corona zijn 

extra verdacht.

Het delen van foto’s van videoconferenties of mailbox via sociale 

media is verboden. Dit is immers een walhalla voor hackers.



Mijn wagens staan aan de kant. Kan ik besparen op 
de autoverzekering?10

Ja, dat is mogelijk.

Mogelijke besparingen in tijden van corona en valkuilen

We hebben van meerdere verzekeraars goodwill gekregen om de polis 

tijdelijk te schorsen. 

Let op! Dit kan enkel en alleen indien de wagens worden gestald in een 

garage of op privéterrein. Er mag geen enkel aanrijdingsrisico zijn. 

Bij stalling in een garage kijk je dan best ook nog na of er dan nog dekking is 

bij brand.

Concreet halen we de nummerplaten bij onze klant op. 

Het allerergste zou immers zijn mocht het niet verzekerd voertuig toch 

gebruikt worden en schade veroorzaken.



Kan ik de betaling van mijn polissen uitstellen?11
Misschien!

Mogelijke besparingen in tijden van corona en valkuilen

We dienen dit echt geval per geval te bespreken met de maatschappij. 

Vandaag is er bij de meeste verzekeraars veel goodwill waar te nemen.

Wat zeker wel kan, is het premiebedrag drukken. Vaak kan eenvoudig 

worden overgeschakeld op kwartaalpremies of maandpremies.



Mogelijke besparingen in tijden van corona en valkuilen

Je mag als zelfstandige de betaling van je sociale 
bijdragen van het 1ste en/of 2de trimester van 
2020 uitstellen. Dit uitstel is maximum 1 jaar. Stel 
dat je beslist om deze bijdragen pas te betalen in 
2021. Heeft dat dan impact op een verzekering?

12

Ja, dit heeft impact 
op de fiscale 

aftrekbaarheid 
van de VAPZ in de 

personenbelasting.

De premies voor 2020 zijn niet aftrekbaar aangezien één van de 

voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is dat de 

zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen 

voor het lopende jaar. 

Indien de betaling van de premies gebeurt vóór 31/12/2020, dan zijn de 

VAPZ-premies wel aftrekbaar.



Mogelijke besparingen in tijden van corona en valkuilen

Je doet als zelfstandige beroep op het 
overbruggingsrecht omdat je geen activiteit meer 
kan uitvoeren. Je geniet dus voor maart en/of april 
van een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro 
(of 1.614,10 euro met gezinslast). Heeft dit impact 
op een verzekering?

13

Ja, dit heeft impact 
op de fiscale 

aftrekbaarheid van 
de IPT stortingen.

Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt 

dat vervangingsinkomen niet aanzien als een “normale regelmatige 

maandelijkse” bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel.

Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 

80%-regel, kan dat leiden tot:

niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming 

belasting van de premies als een voordeel van alle aard voor de 

bedrijfsleider

Vanuit Assuralia (sectorfederatie van de verzekeraars) wordt de bal in het 

kamp van de fiscus gelegd.

Wij hopen dat de fiscus het soepel zal bekijken als het gaat om iemand die 

1 of 2 maand overbruggensrecht heeft genoten, maar op dit moment kan 

niemand daar echt uitsluitsel over geven!

We houden eraan de lezer van deze paper op de hoogte te houden indien 

dit wordt verduidelijkt in de nabije toekomst.



Mogelijke besparingen in tijden van corona en valkuilen

Mijn bedrijfsklanten zitten in financiële 
moeilijkheden. Kan ik me indekken tegen het 
niet betalen van de facturen of het eventuele 
faillissement?

14
Zeker, doen!  

En doe het vooral 
snel vooraleer 

kredietverzekeraars 
hun tarieven 
aanpassen!

De prijs van een kredietverzekering is nog niet aangepast, ondanks het 

feit dat de belangrijkste speler in de markt verwacht dat er 13% meer 

faillissementen zullen zijn in de coranatijd ten opzichte van een “normale 

periode”.

Het heeft zijn prijs, maar deze prijs verdwijnt in het niets bij een eventueel 

faillissement. Bereken eens hoeveel omzet je moet maken om een 

onbetaalde factuur van 10.000 euro goed te maken… We plaatsen deze 

verzekering dan ook bij de besparingstips. Ze kan het verschil maken tussen 

sterven of overleven.



Misschien.

Mijn zakenreizen en evenementen

Ik moet een zakenreis annuleren. Is dat verzekerd?15

Wellicht de meest gestelde vraag, en hier hangt alles af van de 

annulatieverzekering die werd gekozen. In alle gevallen neem je eerst 
contact met de touroperator of luchtvaartmaatschappij en met je hotel 
(of andere logieverstrekker) alvorens beroep te doen op de verzekering.

Indien er geen compromis uit de bus komt en je dus een conflict hebt met 

de reisorganisator of met het garantiefonds reizen dan kan beroep doen op 

je uitgebreide rechtsbijstandsverzekering (indien je deze onderschreef ).

Velen wilden nog snel in de 2de week van maart een annulatieverzekering 

afsluiten voor hun privéreis in de paasvakantie, maar dat was niet mogelijk. 

Dergelijke verzekering wordt ofwel onmiddellijk bij het boeken van de reis 

afgesloten, of toch zeker minstens 30 dagen voor vertrek. 

Grofweg zijn er 3 situaties te onderscheiden :

Je bent ziek en kan daarom niet reizen. Dat zal gedekt zijn in  

nagenoeg alle polissen.

Er is een negatief reisadvies voor het land van bestemming.  

De betere / duurdere reisverzekeringen komen dan tussen in  

de kosten. 

Je wenst uit voorzorg de reis te annuleren. Annulatie zonder 

negatief reisadvies is niet verzekerd. 

1

2

3



Misschien.

Mijn zakenreizen en evenementen

Ik zit vast op mijn buitenlandse bestemming na 
mijn zakenreis. Komt de  
reisbijstand tussen?

16

Het antwoord hangt af van meerdere factoren: ben je ziek of niet? Was er 

een negatief reisadvies voor de reis of niet?

Je wordt ziek op reis. 

Dat is verzekerd in reisbijstandspolissen. 

We spreken dan over het verlengd verblijf in quarantaine wat in de meeste 

polissen gedekt is, meestal wel beperkt tot een maximumbedrag.

Idem voor mogelijke repatriëring die meestal gedekt is in de betere 

reisbijstandspolissen.

Opgelet wanneer je toch afgereisd bent naar een land met negatief 

reisadvies. De polis komt dan enkel tussen indien je kan aantonen dat de 

reis essentieel is.

Indien je niet ziek bent op reis, en toch in quarantaine wordt gesteld. 

Er zijn slechts enkele verzekeraars die alle kosten vergoeden omdat het hier 

over overmacht gaat. Vele polissen vergoeden helemaal geen kosten, en 

dan zijn er nog andere polissen die de kosten dekken voor een beperkte 

periode van bv. 10 dagen of tot een bepaald bedrag van bv. 500 euro. 



Mijn zakenreizen en evenementen

Ik plan een groot evenement en dit zal 
waarschijnlijk moeten worden geannuleerd.  
Is dat verzekerd?

17
Ja, indien je 

de polis al had 
afgesloten.

De klassieke evenementenpolis dekt de verliezen die de organisator lijdt 

wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak 

die optreedt onafhankelijk van zijn wil of overmacht. Dit is zo wanneer de 

overheid zou beslissen dat het evenement niet mag plaatsvinden.

Zo begrijpt u waarom grote evenementen niet zelf de beslissing nemen om 

het evenement te annuleren. Indien ze de polis willen inroepen, dan moeten 

ze wachten op een beslissing van de overheid.

Uiteraard had je die verzekering al moeten afsluiten vooraleer er van corona 

sprake was. 

Vandaag is het niet meer mogelijk om evenementen binnen de 

eerstvolgende maanden te verzekeren voor overmacht.



Mijn financien als zaakvoerder

Wat gebeurt er met mijn beleggingsfonds in tak 
23? Schakel ik niet beter over naar tak 21?18

Nu eruit gaan 
is ook je verlies 

pakken.

We hebben geen glazen bol maar zouden bijna het omgekeerde durven 

aanbevelen en nu je tak 21 fonds (obligaties) over te zetten in een tak 23 

fonds (aandelen). 

Vaak is een gezonde mix van tak 23/21 het verstandigste. Alles hangt 

uiteraard af van je beleggingsprofiel en je beleggingshorizon.

Wanneer je dichter bij de pensioenleeftijd komt is het wel verstandig om 

voor zekerheid te kiezen en over te stappen op een tak 21 fonds.

 Het is een oefening die we als makelaar jaarlijks herhalen in samenspraak 

met onze klanten, zoals het hoort.



Mijn vennoot is ernstig ziek geworden door corona 
en moest een week in het ziekenhuis verblijven. 
Gelukkig is hij aan de beterhand, maar ik stel me 
nu toch vragen indien hij zou zijn overleden. Hoe 
pak ik dit best aan qua verzekeringen?

Mijn financien als zaakvoerder

19

Terechte vraag 
en goede 

oplossingen zijn 
mogelijk.

Laat ons beginnen met te stellen dat we geen voorbeelden terugvinden van 

overlijdensdekkingen waarbij een pandemie zou zijn uitgesloten van dekking. 

Alle overlijdensdekkingen komen dus tussen (in groep, IPT, VAPZ, …).

Het is uiteraard super indien je bedrijf in waarde toeneemt, maar denk dan 

even aan het scenario waarbij je mede-aandeelhouder zou overlijden.

Heb je als langstlevende aandeelhouder de middelen om de erfgenamen 

“uit te kopen”? 

De aandelen gaan dan naar de erfgenamen, en dan? 

Is de continuïteit van ons bedrijf in gevaar? Is de toekomst nog zeker?

Het is slim dat je een verzekering afsluit op het hoofd van je mede-

aandeelhouders (en vica versa). Een onderhandse overeenkomst met de 

fiduciaire doet de rest.

Bij overlijden heb je de middelen. De erfgenamen krijgen voldoende centen, 

en je kan in alle rust alleen verder bouwen aan je bedrijf.



Ja, misschien wel.

Mijn financien als zaakvoerder
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Een verzekering inkomensverlies zal zeker tussenkomen indien je ziek wordt. 

Alleen is de eigenrisicotermijn hierin de bepalende factor. In de meeste 

contracten staat deze op 30 dagen, en word je dus maar pas vergoed vanaf 

dag 31.

Er zijn ook contracten waarbij er afkoop is van de eigenrisicotermijn, waarbij 

je na 30 dagen ziekte vergoeding krijgt die begint te tellen vanaf dag 1.

Als zelfstandige is het vaak slim om naast je inkomen ook de omzet van 

je bedrijf te verzekeren indien je zelf uitvalt door ziekte of ongeval. Deze 

omzetverzekering werkt ook met een eigen risicotermijn. Je kan 60% van je 

bruto marge verzekeren.

Ook in groepsverzekeringen is er soms een bijkomende dekking 

inkomensverlies. Ook hier beginnen de vergoedingen meestal 31 dagen na 

de eerste dag ziekte.

Indien je uit voorzorg in quarantaine bent gegaan thuis of in het buitenland, 

dan komt deze verzekering niet tussen.



bedankt

Misschien is het de eerste keer dat je kennismaakt  
met KMO-ASSUR.

We zijn een makelaar die uitsluitend bedrijven verzekert. 

We koppelen 4 kwaliteiten:  
verzekeringsexpertise, juridische expertise, technische expertise en preventie-advies.

Wens je ons te leren kennen,  
neem dan eens een kijkje op onze website  

www.kmo-assur.be  
of neem contact op via mail  

info@kmo-assur.be  
of via telefoon  
03/376.33.66

En zorg voor jezelf, blijf gezond!


