ACTUEEL

Veel belangstelling voor het thema ‘verzekeren’

‘Eerste dag na de brand ben je nog zielig’
Een brand kan een bloembollenbedrijf in relatief korte tijd
volledig in de as leggen. Een levenswerk aan puin. Vrijwel
meteen rijst de vraag: ben ik goed verzekerd? Tijdens de Bollensoos van woensdag 12 januari gingen deskundige Matthé van
Lierop en ervaringsdeskundige Hubert Hoogeveen in op het
drama dat brand heet.
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T

ot ver in de vorige eeuw werd de verzekeringswereld vooral gekenmerkt door
een grote bloei. De faillissementen van
grote, internationale banken en de daaropvolgende wereldwijde crisis bracht daarin verandering. Het kon niet uitblijven dat ook de verzekeringsmaatschappijen kritisch naar hun
portefeuilles gingen kijken. “Ze hebben alle
sectoren onder de loep genomen en kwamen
tot de ontdekking dat er in de agrarische sector
relatief veel moet worden uitgekeerd. Het resultaat is een premieverhoging of een verhoogd
eigen risico, en soms zelfs allebei”, zet verzekeringsman Matthé van Lierop van de Van Lierop Adviesgroep uit Breezand uiteen. “Verzekeringsmaatschappijen zijn nu volop bezig met
een inhaalslag.”

ADDERTJE
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gebreide verzekering heeft. “Daarbij is in veel
gevallen ook een garantie tegen onderverzekering opgenomen. Daarbij laten verzekeringsmaatschappijen de gebouwen en de inventaris op waarde schatten. Dit bedrag komt op
de polis en staat voor de garantie tegen onderverzekering.” Daarmee kun je dus nooit misgrijpen, zou je denken. Toch zit er ‘een addertje onder het gras’ weet Van Lierop. “Niet alle
verzekeringsmaatschappijen betalen de werkelijke schade uit, maar alleen het maximum
bedrag dat op de polis is vermeld.” Beter is het
dan ook om te werken met een vaste taxatie
aan de hand van een gedetailleerde inventarisatie. “Dan kan er geen discussie ontstaan. Het
is wel zaak om de inventaris goed bij te houden
zodat je altijd een actueel overzicht hebt.”
Wat nadelig kan uitpakken, is de 60/40-regel.
“Bij schade kijkt de verzekeraar naar de dagwaarde en de huidige waarde. Als minder dan
60% is afgeschreven, wordt de nieuwwaarde
uitgekeerd, maar anders ontvang je niet meer
dan de dagwaarde.” Van Lierop stelt dat een
bedrijfsschadeverzekering de ondernemer

meer zekerheid biedt omtrent de uitkering
van de geleden schade. “Daarbij verzekert de
ondernemer zich niet alleen tegen de materiële schade, maar ook tegen de financiële gevolgen ervan, zoals de derving van inkomsten.
Daar hangt echter een prijskaartje aan, daarom kiest niet iedereen ervoor”. Bollenkweker
Hubert Hoogeveen heeft hier inmiddels voor
gekozen, nadat zijn bedrijf in het voorjaar van
2010 in de as werd gelegd. “Het geeft je toch
meer zekerheid. En dus ook meer rust.” Een
van de dingen die hij dacht toen hij zijn bedrijf
zag afbranden, was: ‘ben ik wel goed verzekerd’? “Gelukkig hadden we de zaken redelijk goed voor elkaar. We hadden een garantie tegen onderverzekering en een behoorlijk
complete en actuele inventarislijst.”

ALLES REGELEN
De brand – waarvan de oorzaak nog steeds
onbekend is – legde tweederde van het bedrijf
in de as. Een deel van de schuren en het woonhuis bleven gespaard. Terugkijkend heeft Hoogeveen een aantal belangrijke tips voor zijn
gehoor. “Ook al ben je nog zo moe en heb je
er totaal geen zin in die dag na de brand: probeer toch zo snel mogelijk alles te regelen. De
eerste dag vindt iedereen je nog zielig en willen mensen je helpen. Snel daarna draait de
wereld gewoon weer door.” De nasleep kost
evengoed genoeg tijd, evenals het maken van
nieuwbouwplannen, vergunningen aanvragen en offertes verzamelen. “Bij ons is het allemaal redelijk goed uitgepakt. Toch zijn we nu
pas begonnen met bouwen. Het ging mij veel
te langzaam. Kun je nagaan hoe lang het duurt
als je het allemaal niet goed geregeld hebt.”

