BEN JE GOED INGEDEKT TEGEN
ONGEVALLENRISICO’S?

De kans is groot dat je in de land- en tuinbouwsector geconfronteerd wordt met een ‘ongeval’ van
jezelf, je gezinsleden of je medewerker(s). Daarom geven we een kort overzicht van de
belangrijkste verzekeringen die je als zelfstandige kunt nemen.
Rita Vangasse, Productbeheerder brand- en zaakschade KBC

1. DE VERPLICHTE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING
Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige
Voor wie? De werknemers
Werk je met personeel, dan ben je
verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Het gaat
om ongevallen op het werk, alsook
onderweg naar of van het werk. De
verzekering vergoedt de slachtoffers
van een arbeidsongeval op basis van
hun werkelijke loon, maar beperkt tot
een wettelijk loonplafond (voor 2015 is
dit 40.927,18 euro).
Verdienen je medewerkers meer? Dan
kan je de aanvullende verzekering
arbeidsongevallen afsluiten. Daardoor
zullen ze bij een arbeidsongeval toch
op basis van hun volledige loon worden vergoed.
2. DE ONGEVALLENVERZEKERING
GEZINSLEDEN
Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige
Voor wie? Zichzelf en zijn gezin
De Ongevallenverzekering gezinsleden
beschermt jezelf en je gezinsleden te-
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gen de gevolgen van een ongeval. Het
gaat dan niet alleen om ongevallen in
de privétijd, maar ook om ongevallen
tijdens het meehelpen op het bedrijf.
Let op: als je gezin meewerkt tegen
betaling, dan moet je ook voor hen een
verplichte arbeidsongevallenverzekering nemen.
'(21*(9$//(19(5=(.(5,1*
ONBEZOLDIGDE HELPERS
Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige
Voor wie? Helpers die geen betaling
ontvangen
Krijg je wel eens gratis hulp van familie, vrienden of buren? Wie onbetaald
werkt, wordt bij een ongeval niet
beschermd door de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Je loopt
zo het risico dat zij je verantwoordelijk
stellen voor het ongeval. Om dit te vermijden, kan je de ‘Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers’ nemen.
Wat vergoeden bovenstaande verzekeringen?
Na een ongeval worden de medische
kosten vergoed. Bovendien ontvangt
het slachtoffer een vergoeding voor
arbeids- of lichamelijke ongeschiktheid. Bij ernstige blijvende letsels is er
een extra vergoeding om bijvoorbeeld
hulp in huis of aanpassingen aan
de woning te betalen. Bij overlijden
worden de begrafeniskosten betaald
en ontvangen de nabestaanden een
vergoeding.
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LOON
Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige
Voor wie? Zichzelf
Heeft je werknemer een arbeidsongeval, dan heeft hij de eerste 30 dagen
recht op een volwaardig loon. En dat
loon moet je als werkgever betalen.
Denk je ‘ik heb een arbeidsongevallenverzekering, dus ik moet niks zelf

© W. De Geest

De laatste jaren daalde het aantal
dodelijke ongevallen in de land- en
tuinbouwsector: van 22 in 2011 naar 6
in 2014. Van deze 6 dodelijke slachtoffers, ging het in 4 gevallen over
bedrijfsleiders. Bijkomend wordt het
aantal niet-dodelijke arbeidsongevallen geschat op 1.800 ongevallen.
Dat zijn er heel wat minder dan de
6.600 in 2011, maar nog steeds een
te hoog cijfer. Goed verzekerd zijn, is
geen overbodige luxe. Welke zijn de
belangrijkste verzekeringen die je als
zelfstandige kunt nemen.
In de land- en tuinbouwsector is de
kans groot dat je geconfronteerd wordt
met een ‘ongeval’ van jezelf, je gezinsleden of je medewerker(s). Daarom
bieden we je een kort overzicht aan
van de belangrijkste verzekeringen die
je als zelfstandige kunt nemen.

betalen?’ Fout! Bij een arbeidsongeval, betaalt de verzekeraar maximum
90% van het loon terug. Verdient de
gekwetste werknemer meer dan het
wettelijk loonplafond? Dan wordt het
gedeelte daarboven nooit terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de werkgeversbijdragen. Deze kosten moet je
zelf als werkgever betalen.
Tenzij je natuurlijk de verzekering
gewaarborgd loon hebt.
Goed om weten
De regering heeft plannen om de
periode van gewaarborgd loon vanaf
2016 uit te breiden tot 2 maanden. Een
reden te meer om via de verzekering
gewaarborgd loon deze mogelijk loonlastenverhoging na een arbeidsongeval af te dekken!
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5. DE VERZEKERING GEWAARBORGD
INKOMEN

6. DE ONGEVALLENVERZEKERING
PRIVÉLEVEN WERKNEMERS

Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige

Wie neemt deze verzekering?
De zelfstandige

Voor wie? Zichzelf

Voor wie? De werknemers

Als je als zelfstandige langer dan een
maand arbeidsongeschikt bent, krijg
je van je ziekenfonds een dagvergoeding van maximum 53 euro (afhankelijk van je gezinssituatie). Je begrijpt al
snel dat dit bedrag je niet veel verder
zal helpen... Dankzij de verzekering
gewaarborgd inkomen, krijg je maandelijks een vervangingsinkomen als
je arbeidsongeschikt wordt door een
ziekte of een ongeval.

Het is niet altijd gemakkelijk om de
lijn te trekken tussen privé en werk.
Stel dat een van je werknemers bij
je inwoont, en ’s avonds een ongeval
krijgt. Is dat dan werk of privé? Je
hebt er hoe dan ook alle belang bij dat
ze verzekerd zijn als hen iets overkomt. Deze verzekering baseert zich
voor de vergoedingen op de principes
van de arbeidsongevallenwet.

Voordelen
• Er is geen verschil tussen ongevallen tijdens het werk of privéleven;
• Je biedt je werknemer een interessant extralegaal voordeel;
• -HJHQLHWDOVZHUNJHYHUHHQʖVFDDO
voordeel. Q
Meer info?
Je KBC-verzekeringsagent geeft je
graag meer uitleg.

RAES BLOEMZADEN LEVERANCIER VOOR SIXTIES
BLOEMENTAPIJT IN ANTWERPEN
De stad Antwerpen heeft voor de viering van 450 jaar
stadhuis een bloementapijt aangelegd op de Grote Markt.
Kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven ontwierp een 'Flower Power' bloementapijt met grote vlakken in felle kleuren.
De kunstenares vond haar inspiratie in de renaissancevloer
in het museum Plantin-Moretus en een stadsplattegrond
uit 1575.
Raes Bloemzaden uit Destelbergen ging in op de aanbesteding en leverde 180.000 planten in 9 cm pot. Maar liefst
9.635 plantentrays vormden samen een bloementapijt van
30 op 60 meter. Deze werden opgesteld in trays na eerst een
aantal proefopstellingen te hebben gedaan op het bedrijf
zelf.

Bij Raes zelf wordt de realisatie, en terecht, een huzarenstukje genoemd. Maar het was niet de eerste keer dat Rudy
Raes dergelijke uitdagingen aangaat. Zo realiseerde het
bedrijf al eerder een project in Versailles. Q
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Het gebruik van de kleurencombinaties in het tapijt is

vrij indrukwekkend. Er werd gekozen voor een vrij breed
sortiment met bloeiende planten en heel wat kruiden zoals
peterselie, rozemarijn, Thymus vulgaris, zuring, snijbiet,
RUHJDQRHQ6DOYLDRIʖFLQDOLV%LMGHEORHLHQGHSODQWHQ
maakten Petunia Limra, Petunia Sublima , Tagetes King
en Antigua, Verbena Tuscany, Lobelia Laura, Salvia Carambita, Salvia Lady in Red, Antirrhinum Lion King, Ageratum
Packstar Blue en Lobularia Snow Crystal deel uit van het
sortiment. De planten werden klaar gemaakt volgens de
planning van uitleggen.
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