ADVIES

Langdurig ziek worden
als ondernemer
Alleen al in de bloembollensector zijn zo’n 4.000 ondernemers
en ZZP’ers actief. En al die ondernemers werken dag, en soms
ook nacht, keihard voor hun eigen onderneming. Dat is de
bedoeling althans. Want ook een ondernemer wordt weleens
ziek. En met die mogelijkheid houdt niet iedereen rekening: de
helft van alle ondernemers is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.
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n de gehele agrarische sector ligt dit percentage waarschijnlijk nog hoger, omdat
er steeds meer ZZP’ers bij komen, en deze
groep verzekert zich van nature minder goed.
Toch zijn juist voor hen de risico’s extra groot.
Zij hebben immers geen bedrijf om op terug te
vallen bij arbeidsongeschiktheid.

TOEGANKELIJK

GOEDE REDENEN

Mijn bedrijf is mijn spaarpot
Veel ondernemers zien hun bedrijf als een buffer om op terug te vallen. Een soort spaarpot
dus. Maar geld dat in een bedrijf zit, is niet altijd
beschikbaar. En in het ergste geval raakt het
bij langdurige ziekte op. Dan zult u uw bedrijf
moeten verkopen.

SAMEN VOOR DE ONDERNE
MER SAZAS EN AB
SAZAS heeft met veel AB-bedrijven een prima samenwerking

ding, hoewel het ook het minst betrouwbare argument is om u niet te verzekeren. Zonder pessimistisch te zijn: een ongeluk zit in een
klein hoekje.
De verzekeraar biedt onvoldoende hulp
Er is de laatste tijd wantrouwen ontstaan ten
opzichte van verzekeraars. Zo zouden zij te
weinig oog hebben voor een goede ketendienstverlening. Maar het kan anders.

UW EIGEN KEUZE
Mijn familie springt in als ik ziek word
Een andere geruststellende gedachte is misschien uw familie, of de buren of uw vrienden.
Maar zij kunnen de boel niet voor een langere
periode draaiende houden.
Ik ben nooit ziek
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AVAZ
Daarom komt Sazas met een tussenvorm:
AVAZ. Dat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor de agrarische sector
met een vaste uitkeringsperiode. U kunt daarbij bepalen wanneer deze bij ziekte ingaat en
hoelang er uitgekeerd moet worden. Zo kan er
worden gekozen voor een uitkering van 2, 3 of
5 jaar. Een soort overbruggingsverzekering dus.
En dat scheelt heel wat premie.

Als geen ander weten wij dat als een ondernemer in de agrarische sector zich eenmaal
ziek meldt, er ook echt wat aan de hand is. Als
dat gebeurt, gaan we ons dus niet verstoppen,
maar nemen we onze verantwoordelijkheid.
We zijn toegankelijk voor iedereen en ook op
latere leeftijd kunt u instappen. Daarbij is de
AVAZ ingericht op familiebedrijven en kunt u
ook meewerkende familieleden verzekeren.

Maar goed, wie denkt er ook aan ziek-zijn als hij
gewoon wil werken? Vooral bij de jonge ondernemer zit dat niet in zijn ‘systeem’. In principe
een goed uitgangspunt, natuurlijk. En zo zijn
er genoeg redenen op te sommen om u vooral
niet te verzekeren. We zetten ze hieronder even
op een rij.
Een aov is te duur
De belangrijkste reden is natuurlijk geld. En
daarbij is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) niet altijd op maat gesneden, zodat u
vaak ook voor onderdelen betaalt waar u nooit
gebruik van zult maken.

beeld juist de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid cruciaal. Dan bepaalt een
ondernemer wat de vervolgstappen zijn. Soms
zijn dat belangrijke keuzes. Keert u terug in
uw bedrijf of moet u de boel verkopen? Juist
dan wilt u even geen zorgen over uw inkomen
zodat u zich kunt richten op de toekomst.

Toch zijn het begrijpelijke overwegingen.
En daarbij: sinds het afschaffen van de Wet
Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) in
2004, is het ook aan de ondernemer zelf om in
te schatten of en welk risico hij of zij wil nemen.
Maar ja, de keuze tussen volledig verzekerd en
onverzekerd is nu wel heel beperkt.
Juist voor een agrarisch bedrijf zijn bijvoor-

SAZAS heeft met veel AB-bedrijven een prima
samenwerking als het gaat om bijvoorbeeld reintegratie. Ook AVAZ past prima in die samenwerking. De dienstverlening sluit uitstekend
op elkaar aan. Zo kan een ondernemer, die lid
is van AB, het beste kiezen voor een eigenrisicoperiode van één jaar bij AVAZ. Deze ondernemer kan bij ziekte eerst gebruik maken van
de reductieregeling van AB voor vervangende
arbeid. Die periode duurt een jaar, daarna kan
men overschakelen op de geldelijke uitkering
van AVAZ.
Arbeidsongeschiktheid is helaas niet altijd te
voorkomen met twee ons groenten en twee
stuks fruit per dag. Dus laten we de risico’s serieus nemen. Maar we moeten het ook niet duurder en ingewikkelder maken dan het al is.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op
met Alfred Noort, accountmanager in regio
Noord West Nederland, telefoonnummer:
06 108 12 458.

