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Zakelijk Platform Adfiz

Risicomanagement:	
verzekerde	bedrijfsschade



Even voorstellen:



Helft van de bedrijven failliet na brand

http://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/12675/helft-bedrijven-failliet-na-brand.aspx



Helft ondernemingen onvoldoende verzekerd

Oorzaken:

• Niet alle bedrijfsrisico’s verzekerd

• Niet alle bedrijfsonderdelen verzekerd

• Onvoldoende verzekerd t.a.v. bedrag

• Onvoldoende verzekerd t.a.v. termijn



Agenda

• Valkuilen van het verzekerde belang
• Aandacht voor de bepaling van de verzekerde termijn
• Ken uw klant
• Wat is bedoeld te verzekeren en eventuele ‘samenloop’ 

met andere verzekeringen



Valkuilen van het verzekerde belang

• Toekomstgericht
• Vaste en variabele kosten
• Naverrekening
• Premieangst 

– Inbouwen 30%
– Alleen vaste kosten verzekeren







Vaste versus variabele lasten

Vaste lasten zijn onafhankelijk van productie en/of 
omzet
Variabele lasten varieren rechtevenredig met productie
en/of omzet

Constante 
kosten

Variabele 
kosten

Netto 
winst

Netto 
verlies

Break-even

Netto 
winst
25%

Constant
e kosten
22,5%

Variabele 
kosten
52,5%

Omzet



Naverrekening

Juist hierdoor veelvuldig onderverzekering:
• Onterecht vertrouwen dat de verzekerde som correct is,
• Er wordt teruggekeken,

– Anderhalf jaar gemiddeld, mogelijk zelfs langer

• Er is een premiebelang, 
– dus mogelijk niet de juiste inschatting van vast en variabele 

kosten gemaakt

• Conclusie dat het nog wel past (net binnen de 30% 
increase),

• Dus we doen niets: de verzekerde som wordt niet 
aangepast.



It starts with: Risicomanagement:

Bepaling termijn:
• Realistische hersteltermijn pand (vergunningen)
• Vervangingstermijn machines
• Trouw van klanten en leveranciers
• Scenario’s
• Hoe veerkrachtig/weerbaar is de organisatie?



Uw inschatting : voorbeeld 1





Uw inschatting : voorbeeld 2

• Brand in een oven:



Uw inschatting : voorbeeld 3

• Brand in een cleanroom



Ken uw klant

• Welke branche
• Innovaties
• Veranderingen in productiemethoden
• Locaties / vestigingen en de karakteristieken per 

vestiging
• Verwevenheden met andere ondernemingen
• Uitwijkmogelijkheden intern en extern



Extra’s onder een bedrijfsschadepolis

• Bedrijfsschadeverzekering beoogt een onderneming te 
beschermen tegen financiële schade door 
bedrijfsstagnatie ten gevolge van schade door een 
verzekerd evenement aan zaken  die eigendom van 
verzekerde zijn.



Denkt u eens aan:

• Uitval van nutsvoorzieningen:
- Elektriciteit
- Water
- Gas
- Telecommunicatie

• Wegafzetting / blokkade (in- of uitwaarts)
• Toeleveranciers
• Afnemers

Maak dit bespreekbaar bij verzekerde en verzekeraars



Bedoeld te verzekeren en ‘samenloop’



Onze kenmerken en waarden

• Onafhankelijk en onpartijdig

• Sterke beroepsethiek, samenwerking staat voorop

• Professioneel en deskundig

• Focus op grote en complexe zaken, bedrijfsmatige 
risico’s

• Transparant en oplossingsgericht

• Internationale ervaring en know-how



Checklist

• Bespreek met uw klant welke risico’s hij/zij denkt te lopen.
– Probeer een beeld te krijgen van de weerbaarheid in geval van een calamiteit

• In welke branche is uw klant actief?
– Bedenk welke impliciete risico’s daarmee gepaard gaan.
– Wat is de onderneming-klant relatie?

• Welke bruto marge behaalt uw klant?
– Controleer dit aan de hand van branchegemiddelden. Indien het afwijkt, 

bespreek dit met de klant

• Is er sprake van een stabiele onderneming met een beperkte groei?

• Is er sprake van een onderneming met een sterke groeipotentie?
– Let extra op met de bepaling van een te verzekeren som

• Is de organisatie verweven met andere bedrijven? 
– Denk aan (niet limitatief) groepsmaatschappijen, nabijgelegen bedrijven, 

toeleveranciers, afnemers, e.a.



Checklist (2)

• Is de organisatie afhankelijk van een specifieke plaats/locatie?
– Bedenk welke vergunningen noodzakelijk zijn, welke andere belangen er is de 

nabijheid zijn bij of tegen de onderneming

• Is de organisatie afhankelijk van specifieke machines?
– Zijn deze machines eenvoudig te verkrijgen? 
– Wat is de levertijd?
– Wat is de inregeltijd voor een vlekkeloze werking?

• Denk verder dan de traditionele focus van Brand (en water) welke 
onderbrekingen raken de onderneming?
– IT, Telecom, …

• Zijn er uitwijkscenario’s? Zijn deze voorbereid of slechts op papier 
beschikbaar?
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