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DAADKRACHTIG IS HÉT 
WOORD VOOR 2023  
Als ondernemer bevindt u zich vandaag in woelig water. Het 
ondernemersvertrouwen staat volgens de maandelijkse enquête 
van de Nationale Bank van België op een laag pitje, net als de 
Bouwbarometer trouwens. Ook de stijgende materiaal- en 
loonkosten stemmen u ongetwijfeld niet echt vrolijk. U doet het 
al elk moment, maar nog meer dan anders kunt u vandaag het 
verschil maken met weloverwogen en daadkrachtige beslissingen. 
En uw onderneming is meteen klaar voor morgen.

Uw ondernemende toekomst verzekeren, dat is waar wij 
bij Federale Verzekering mee onze schouders onder zetten. 
Bekijkt u geregeld uw volledige verzekeringsportefeuille? Is 
die wel helemaal up-to-date? (p. 6) Wat zijn uw rechten als 
bouwonderneming in deze uitzonderlijke tijden (p. 4)? En alle 
materialen worden duurder. Maar hoe beschermt u ze? We 
vertellen het u graag op p. 9. Laat u zeker ook inspireren door 
het verhaal van ondernemer Ward Simoens op p. 12. 

Veel leesplezier,

CEO Federale Verzekering

 RENOVATIEVERPLICHTING

RENOVATIE NIET-
RESIDENTIËLE GEBOUWEN
RENOVATIEVERPLICHTING VAN KRACHT 
VOOR NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN.    

Sinds 1 januari 2022 bent u in Vlaanderen als 
nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter 

van een energie-inefficiënt, niet- residentieel 
pand verplicht om dit binnen de vijf jaar energie-
zuiniger te maken. Dit kadert binnen de plannen 
van de Vlaamse regering om tegen 2050 de CO2-uit-
stoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. 
Het plaatsen van (voldoende) da kisolatie  en hoog-
rendementsglas en het vervangen 
van koelingsinstallaties ouder dan 
vijftien jaar zijn enkele energie-
zuinige ingrepen. Bij overdracht 
van de huur is het verplicht een 
EPC-certificaat af te leveren. 

Ontdek meer met dit 
magazine. Scan de 
QR-codes en bekijk 

onmiddellijk extra online-
inhoud. Zo werkt het:

Geniet van alle 
aanvullende online 

informatie!

Zoek de pagina’s  
met een QR-code.

Scan de QR-code 
met uw smartphone 

of tablet.

Over welk onderwerp 
wilt u meer informatie? 
Laat het ons weten via 
contactmagazine@

federale.be.

LEUVENSE MATERIALENBANK 
VOOR BOUWAFVAL ERG 
SUCCESVOL.  

MEER INFO?

MEER INFO?
Kom alles te weten over  
de Materialenbank via  
materialenbankleuven.be

In 2021 opende de Materialenbank 
in Leuven de deuren. In het 

eerste jaar alleen al werd 40 ton 
bouwmateriaal ingezameld. Een 
succes! Het doel? Jaarlijks tot 140 ton 
bouwmaterialen redden én hergebruiken. 
De Materialenbank is een initiatief van 
de stad Leuven in samenwerking met 
Atelier Circuler. Het project krijgt de 
steun van het Horizon 2020-project 
‘Pop-Machina’ van de Europese Unie, 
Vlaanderen Circulair en de Koning 
Boudewijnstichting. Het gerecupereerde 

bouwmateriaal dat het vlotst over de 
toonbank gaat? Dat is hout. Maar er 
is ook veel metaal, isolatiemateriaal 
en binnen- en buitenschrijnwerk 
dat zoekt naar een tweede leven. 
Materialen kunnen via de webshop 
aangekocht  worden door particulieren, 
organisaties en bedrijven. Hebt u zelf 
tweedehandsbouwmaterialen die u niet 
meer gebruikt? Die zijn zeer welkom in 
de Materialenbank!

in ’t  KORT Volg ons op:

 RECUPERATIE BOUWMATERIALEN 

LEUVENSE MATERIALEN BANK  
RECU PEREERT 40 TON BOUWAFVAL

Goed nieuws voor spaarders en investeerders! Sinds 
1 januari 2023 hebben wij de jaarlijks gewaarborgde 
rente van onze oplossingen voor volgende 
levensverzekeringen (tak 21) verhoogd:
• Vita VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor  

Zelfstandigen)
• F-Manager VIP.2 (Individuele Pensioentoezeg-

ging voor bedrijfsleiders)
Concreet bedroeg de jaarlijks gewaarborgde rente tot 
en met 31 december 2022 0,50%. Vanaf 2023 wordt 
ze meer dan verdubbeld tot 1,25%!
Waarvoor is de nieuwe rente van toepassing? 
Deze jaarlijks gewaarborgde rente geldt niet alleen 
voor de premies die dit jaar gestort worden, maar 

ook voor de totale kapitaalreserve die de 
spaarder/investeerder reeds bij elkaar spaarde.
Ristorno’s leven*
Federale Verzekering heeft altijd de ambitie om 
zijn klanten het hoogst mogelijke totaalrende-
ment** te bieden. Zo kunt u elk jaar eventueel 
genieten van ristorno’s leven bovenop de 
gewaarborgde rente.  
De ristorno’s leven worden rechtstreeks 
toegevoegd aan het kapitaal van de betreffende 
levensverzekering, wat het rendement gevoelig 
opdrijft.                
Meer weten? Aarzel niet en neem contact op 
met het kantoor of de adviseur in uw buurt.  

 FEDERALE VERZEKERING

VERHOGING RENTE VAN ONZE LEVENSVERZEKERINGEN 
(TAK 21) VANAF 01.01.2023!

* De regels voor het toekennen van ristorno’s leven die zijn toegekend aan contracten, staan omschreven in de statuten van de Vereniging 
van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven 
van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding 
tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaken 
van de Groep Federale Verzekering. U kunt de statuten raadplegen op www.federale.be.
** Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Elke beslissing tot het afsluiten van of het uitvoeren van 
bijkomende stortingen voor één van de bovenvermelde levensverzekeringen, moet gebaseerd zijn op een grondige studie van de algemene 
voorwaarden en de infofiche (Vita VAPZ en F-Manager VIP.2.). U kunt deze documenten raadplegen op www.federale.be.  

VITA VAPZ

F-MANAGER 
VIP.2
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RUBRIEK

Karen Kelchtermans,
Advocate & Associate 

Partner bij GEVACO 
Advocaten.

Actief in bouwrecht, 
vastgoed en handels- 

en economisch recht.

RECHTEN IN DE BOUW 

DE HUIDIGE ECONOMIE ZORGT ERVOOR DAT HET ONDER NEMERS -
VERTROUWEN LAAG IS, OOK IN DE BOUWSECTOR. DEZE SECTOR 
KRIJGT TE MAKEN MET EEN REEKS ONVOORSPELBARE  
FACTOREN. ADVOCATE KAREN KELCHTERMANS VERTELT  
WELKE ACTIES U, VANUIT JURIDISCH OOGPUNT,  
KUNT ONDERNEMEN.

D
e corona-epidemie is amper achter de rug en daar 
is de volgende crisis al. Duurdere materialen, 
 stijgende energieprijzen en bevoorradings problemen 

leiden tot algemene onzekerheid en werven die worden uit-
gesteld of zelfs stilgelegd. Geen wonder dat het  vertrouwen 
in de bouw gedaald is tot op een dieptepunt. Meester Karen 
Kelchtermans (GEVACO Advocaten),  gespecialiseerd in bouw-
recht en vastgoed, bevestigt: “Volgens de laatste bouwbarome-
ter van Bouwunie, die vier keer per jaar het socio-economische 
klimaat in de bouw meet, is het ondernemersvertrouwen 
binnen de sector gezakt tot 95,9 indexpunten. Dat is ruim onder 
de grens van 100,0: enkel aan het begin van de coronacrisis 
scoorde de barometer nog lager.” 

“Het meest verontrustend zijn de dalende winstgevend-
heid en de afkoeling van het werkvolume – de orderboekjes 
zijn minder goed gevuld”, aldus Kelchtermans. Beide factoren 
leiden bovendien tot een kleinere bereidheid om aan te wer-
ven. Ook aan klantzijde heerst trouwens veel ongerustheid, 
waardoor op termijn een vicieuze cirkel kan ontstaan.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Om zich optimaal te wapenen tegen de gevolgen van deze 
behoorlijk onvoorspelbare context, is het belangrijk dat 
ondernemers duidelijke afspraken maken. Meer bepaald in 

de contracten die ze afsluiten voorafgaand aan een project. Zo 
komen ze niet voor onverwachte verrassingen te staan. “Het lijkt 
evident, maar net als in een goed huwelijk is het primordiaal om 
op voorhand de verwachtingen en verplichtingen van de verschil-
lende spelers te formuleren en uit te spreken, zodat er achteraf 
geen misverstanden kunnen ontstaan. Dat maakt een groot 
 verschil op lange termijn”, zegt Kelchtermans.

Dat geldt voor elk contract afzonderlijk, maar ook voor de  algemene 
voorwaarden. Kelchtermans: “Neem nu het begrip  overmacht. Dat is 
wettelijk gezien bijzonder beperkt en verwijst in feite uitsluitend naar 
omstandigheden waarin het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk 
wordt. Niet moeilijker of duurder, maar onmogelijk. In tegenstelling tot 
wat velen denken, passen slechts heel weinig gevallen in die categorie 
en overmacht kan dus maar zelden worden ingeroepen om de opschor-
ting of de vertraging van een contract te rechtvaardigen. Preciseer dat, 
zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.”

IMPREVISIE 
Kelchtermans wijst in dat verband op het nut van imprevisie. Dat 
begrip werd op 1 januari 2023 van kracht in het nieuwe Belgische 
 verbintenissenrecht. “Contracten zijn normaal bindend voor de 
betrokken partijen”, legt ze uit. “Maar op basis van imprevisie kan 
een contract toch ontbonden worden. Dat betekent dat als de overeen-
komst door onvoorziene en abnormale omstandigheden (imprevisie) 

zodanig verandert, en één van de partijen de verbintenis hierdoor niet 
kan nakomen, het contract door imprevisie kan  verbroken worden.  
De spelers worden van hun verplichtingen ontslaan.”

Kelchtermans hamert ook op het belang van een clausule 
met betrekking tot prijsherzieningen. “Prijsstijgingen maken de 
uitvoering van de overeenkomst vaak veel moeilijker of duurder, 
maar niet onmogelijk. Ze kunnen dus niet als overmacht worden 
beschouwd”, preciseert meester Kelchtermans. “Maak ook daar 
contractuele afspraken over.”

GEMOEDSRUST 
Hoe duidelijk de gemaakte afspraken ook zijn, geen enkel contract 
kan alle risico’s wegnemen. Er blijft altijd een ondernemers-
risico. “Zorg daarom altijd dat u goed verzekerd bent”, vult 
Kevin Molinaro, verzekeringsadviseur bij Federale Verzekering, 
nog aan. Hij wijst op het bestaan van een aantal interessante 
mogelijkheden, naast de verplichte polissen. “Door de verwachte 
prijsstijgingen kopen heel wat aannemers materiaal bij de 
ondertekening van het bestek; die worden dan opgeslagen in hun 
magazijn of later op de werf. Controleer dus ook of die materialen 
voldoende verzekerd zijn via de Multirisk Handel & Brand of de 
Alle Bouwplaats Risico’s.” Goed geïnformeerd advies op maat is 
met andere woorden noodzakelijk, om de juiste afweging te maken 
tussen de individuele noden en het bijhorende prijskaartje.  

VANUIT JURIDISCH OOGPUNT

ZO VEERT U 
ALS BOUW-
ONDERNEMER 
WEER RECHT 1 HEB IK DE GELDIGHEIDSDUUR  

VAN MIJN OFFERTE  GEPRECISEERD 
EN DE MOGELIJKHEID OM  
DE  UITVOERINGSTERMIJN  
TE  VERLENGEN VOORZIEN?

ZIJN MIJN ALGEMENE 
 VOORWAARDEN DUIDELIJK 
 GENOEG EN ZIJN ZE GOEDGEKEURD 
DOOR DE OPDRACHTGEVER?

IS DE OVERMACHTSCLAUSULE 
UITGEBREID GENOEG EN KAN 
IK EEN IMPREVISIECLAUSULE 
 OPNEMEN? 

IS BEPAALD WANNEER EN DOOR WIE 
PROJECTEN  KUNNEN STIL GELEGD 
OF  OPGESCHORT WORDEN? 

HEB IK HET WORSTCASE-
SCENARIO VOORZIEN EN 
 OPTIMAAL GEDEKT MET DE 
 BESTAANDE VERZEKERINGEN?

STEL UZELF DE VOLGENDE VRAGEN 
VOOR DE START VAN ELK PROJECT:

ZO ZIT U SAFE

Meer informatie over de verzekeringen 
die u als bouwonderneming nodig hebt? 
Check de QR-code:

2
3
4
5
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RUBRIEKPOLIS CHECK

IS EEN POLIS CHECK IETS VOOR U?

JAARLIJKS NAZICHT 
VAN UW POLISSEN 
DOET U BESPAREN S

ommige zaken bent u als ondernemer 
verplicht om te verzekeren. Denk aan een 
arbeidsongevallen verzekering als u werk-

nemers heeft. Of wanneer u wagens hebt: dan moet 
u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
voor uw voertuigen afsluiten. In de bouwsector 
 verzekeren we uw tienjarige aansprakelijkheid als 
u hiertoe wettelijk verplicht bent. 
 
STERK AAN TE RADEN 
Een aantal andere verzekeringen zijn dan weer 
niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. 
“Ik denk hierbij aan de aansprakelijkheids-
verzekeringen”, zegt Claeys. Een klein foutje kan 
bijvoorbeeld een uitslaande brand veroorzaken en 
tot een grote schadeclaim leiden. Een burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor onder-
nemingen is hier toch aangewezen.” 

“Daarnaast geldt dat ook voor een aantal 
zaakschadeverzekeringen. Dat zijn verzekeringen 
waarvoor de aansprakelijkheid geen rol speelt. 
Het zich louter voordoen van het schadegeval 
volstaat. Denk bijvoorbeeld aan een brandpolis 
voor schade aan het eigen bedrijfsgebouw of aan 
een polis die de gevolgen van een machinebreuk 
moet compenseren. Of een verzekering algemene 
bouwplaatsrisico’s voor bijvoorbeeld schade aan 
een werf door storm of overstroming. Hetzelfde 
geldt voor een omnium voor de bedrijfswagen. En 
ook cyberpolissen winnen aan belang. Er zijn al 
voldoende voorbeelden van bedrijven die door een 
hack in de problemen zijn gekomen.”

“Ook een bestuurdersverzekering moet over-
wogen worden”, aldus nog Claeys. “De verzekering 
zal bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval wel tussen-
beide komen voor het ongeval zelf, maar nadien 
kan de bedrijfsleider aansprakelijk worden gesteld 
als blijkt dat hij onvoldoende beveiligingsmaat-
regelen voorzag. Juridische bijstand zit dan weer 
in de meeste verzekeringscontracten inbegrepen. 
Als iets verzekerd is, dan is meestal in dat geval 
ook de juridische ondersteuning voorzien.”

Voor zelfstandigen in de bouw en voor bouw
bedrijven met maximum vijf werknemers 
 ontwikkelde Federale Verzekering met Build-Safe 
een aangepast verzekeringspakket*. 

Build-Safe laat de bouwondernemer toe om zelf 
zijn keuze te maken uit acht relevante dekkingen: 
de Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken, 
de tienjarige Aansprakelijkheid voor Aannemers, 
een Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s, een 

 Ongevallenverzekering, een verplichte Verzekering 
Arbeidsongevallen, een Polis Machinebreuk, de 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto en de Multirisk 
Woning en Handel/kmo. Wie minstens drie van de 
dekkingen combineert, krijgt een korting van 10%.

VOELT U ALS ONDERNEMER 
OOK DAT DE PRIJZEN STIJGEN? 
EEN OPTIMALISATIE VAN 
UW KOSTEN DRINGT ZICH 
OP. DAT GELDT ZEKER OOK 
VOOR UW VERZEKERINGEN. 
“ONZE POLIS CHECK IS 
DAARTOE EEN IDEAAL 
MIDDEL”, ZEGT PETRA 
CLAEYS, ADVISEUR 
BEDRIJVEN. “WE 
PASSEN DE 
VERZEKERINGEN 
AAN DE ECHTE 
BEHOEFTEN AAN EN 
KIJKEN OF ER GEEN 
OVERLAPPINGEN 
ZIJN.”

EEN KLEIN FOUTJE KAN EEN UITSLAANDE 
BRAND VEROORZAKEN EN TOT EEN

GROTE SCHADECLAIM LEIDEN 

Petra Claeys
Adviseur van  

Federale Verzekering

KLEINER BOUWBEDRIJF?  
ONTDEK DIT VERZEKERINGSPAKKET OP MAAT  

VOOR MEER INFO: surf naar  
go.federale.be/build-safe-nl 
of contacteer uw adviseur bij 
Federale Verzekering.

* Het Build-Safe voordeel is aan voorwaarden onderworpen, u vindt deze op go.federale.be/build-safe-nl.html. De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn 
niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.
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CHECK:

UW VRAGEN
ONZE ANTWOORDEN     
ALS ONDERNEMER STELT U ZICH ELKE DAG OPNIEUW EEN 
HELEBOEL VRAGEN. ONZE EXPERTS HELPEN U IN DEZE RUBRIEK 
GRAAG OP WEG MET UW VERZEKERINGSVRAAGSTUKKEN.   

Stel al uw vragen in verband met verzekeringen via  
contactmagazine@federale.be. In een volgende editie 
van Business Contact gaan we er graag op in.

HEBT U OOK EEN VRAAG?  

 UITGELICHT

BOUWMATERIALEN ZIJN DUURDER GEWORDEN.  
IK WIL ZE DUS ÉCHT GOED BESCHERMEN IN MIJN  
OPSLAGPLAATS. KAN EEN VERZEKERING VOOR  
MEER GEMOEDSRUST ZORGEN?   

Lionel Huysmans, Dienst Product 
Research & Development: “Als 
u uw voorraad bouwmaterialen 
(de inboedel) in uw opslagplaats 
wilt beschermen, kunt u – mocht 
dat nog niet gebeurd zijn – een 
brandverzekering afsluiten. Is het 
te verzekeren bedrag niet hoger 
dan €1.891.923,38 (ABEX 954)? 
Dan tekent u een brandverzekering 
voor ‘eenvoudige risico’s’. Voor dat 
contract gelden dezelfde regels als 
voor de brandverzekering van uw 
woning. Uw materialen zijn dan ver-
zekerd voor alle gebruikelijke risico’s 
die een dergelijke verzekering dekt 
(brand, aanrijding, waterschade, 
stormschade, natuurrampen …). Een 
aanvullende dekking, bijvoorbeeld 
tegen diefstal, is ook mogelijk. Is 

het te verzekeren bedrag hoger 
dan €1.891.923,38? Dan zal u een 
brandverzekering voor ‘speciale 
risico’s’ moeten afsluiten. Voor dit 
soort risico bestaat een grotere 
contractuele vrijheid, met een 
dekking ‘à la carte’. Zo kunt u uit 
de aangeboden dekkingen kiezen 
tegen welke  risico’s u uw inboedel 
wilt verzekeren. Let wel: voor uw 
bouwmaterialen kunnen soms 
voorzorgsmaatregelen, beperkingen 
of uitsluitingen gelden. Uw adviseur 
beantwoordt graag al uw vragen.”

?
HOE KAN IK ALS BEDRIJFS LEIDER  
MIJN KOOPKRACHT OP LANGE  
TERMIJN VRIJWAREN?

Nico Dossche, Consulent Leven: “Door de stijgende 
inflatie wordt het leven duurder. We beseffen steeds meer 
dat we met ons wettelijke pensioen (de eerste pijler) alleen 
straks niet rondkomen. Daarom is het belangrijk dat u, 
wanneer u nog aan het werk bent, een appeltje voor de 
dorst opbouwt. Ik raad aan om zoveel mogelijk eerst de 
fiscale mogelijkheden* te benutten. U kan een aan vullend 
pensioen opbouwen via een aantal pijlers. Er is uw wet-
telijk pensioen dat u met een tweede pijler kan bij spekken. 
Zo kunt u als bedrijfsleider met een onderneming bouwen 
aan een IPT of Individuele Pensioentoezegging. Bij 
Federale Verzekering bieden we dit aan onder F-Manager 
VIP.2. Maar ook via de derde pijler (eigen initiatieven 
als spaarder om extra pensioen te vergaren met fiscaal 
voordeel zoals pensioen- en langetermijn sparen) en vierde 
pijler (vrij sparen dat niet fiscaal wordt ondersteund met 
een belastingvermindering) bouwt u kapitaal op.  
Uw adviseur vertelt u er graag meer over.” Meer info via

1 IEDER JAAR CONTROLEREN 
Een bedrijf is een levende organisatie. Er kan dan 
ook heel wat veranderen. “Daarom is het goed om 
elk jaar een nazicht van het verzekeringsdossier te 
doen”, aldus Petra Claeys adviseur Bedrijven van 
Federale Verzekering. Zijn er bijvoorbeeld activitei-
ten bijgekomen of weggevallen binnen uw onderne-
ming? Of hebt u naast arbeiders, nu ook bedienden 
in dienst? We kijken ook altijd na of de waarborgen 
nog voldoende zijn of ze moeten  opgetrokken of 
verlaagd worden. En de premie zelf, is die nog wel 
juist? We bekijken bijvoorbeeld met de klant of het 
nog zinvol is om een omnium verzekering te nemen 
voor een auto van vijf jaar of ouder.”

Maar ook de verzekeringen voor de bedrijfs-
leider worden best minstens elk jaar onder de 
loep  genomen. “Zo kijken we bijvoorbeeld na of de 
 storting voor de Individuele Pensioentoezegging 
voor  bedrijfsleiders nog in orde is met de 
 zogenaamde 80%-regel. En we checken of het 
voor opgestelde vervangings inkomen bij ziekte of 
invaliditeit nog voldoet.”

“Een grondig jaarlijks onderzoek neemt snel 
meer dan een uur in beslag, maar het is broodnodig 
als u niet voor verrassingen wil komen te staan. 
Omdat we de klant en zijn activiteiten na verloop 
van tijd zeer goed  kennen, kunnen we ook proactief 
werken en  gerichter helpen.”

2 UW VERZEKERINGEN BUNDELEN 
De jaarlijkse controle van de verzekeringssituatie 
kan ook een aanleiding zijn om verzekeringen 
te bundelen. “Dat is goed voor de verzekerings-
maatschappij, maar ook goed voor de verzekerde”, 
zegt Claeys. “Op die manier heeft u voor al uw 
verzekeringen één aanspreekpunt. Als er dan iets 
voorvalt, weet u meteen wie u moet contacteren. 
Dat is dus makkelijker en interessanter. ”

“Verder vermijdt u ook dat bepaalde risico’s 
niet worden gedekt omdat ze tussen de mazen 
van het net glippen. Dat kan gebeuren als u met 
verschillende verzekeringsmaatschappijen werkt. 
Daarnaast gaat het ook onder- en overzekering 
tegen. Bij een bundeling is het makkelijker om er 
de  dubbelverzekerde zaken uit te halen. Ten slotte 
zorgt het bundelen van de verzekeringspolissen 
voor een vlotter administratief beheer.”

3 OOK PREVENTIE DOET BESPAREN 
Een andere manier om geld te besparen, is een 
preventieve aanpak. “Ook dat is zowel in het belang 
van de verzekeringsmaatschappij als in dat van de 
klant. Als we het aantal ongevallen verminderen is 
dat niet enkel goed voor ons, maar vooral voor de 
klant. Want er is geen vertraging van de activiteit, 
er moet geen vervanger gezocht worden ...”

Claeys: “We baseren ons hiervoor onder meer 
op de schadestatistieken van de klant. We  kunnen 
dan laten zien wat de gevolgen zijn van een 
arbeidsongeval. Een bedrijfsleider heeft immers 
niet altijd een goed zicht op de impact van schade-
gevallen op het verzekeringsdossier. “

“Het past ook in het bewustmakingsproces 
en in het sensibiliseren. Maar we helpen onze 
klanten ook om tot een groter bewustzijn voor 
 veiligheid op de werkvloer te komen. Zo kan 
onze Risk Engineer u bewust(er) maken van 
gevaarlijke situaties op de werkvloer. Worden 
stellingen veilig geplaatst of niet? Hoe zit het met 
het gebruik van gsm’s? Een beroep doen op onze 
Risk Engineer is bovendien gratis.” 

VERPLICHT OF

NIET VERPLICHT:

HOE BESPAREN?

 ieder jaar controleren
 uw verzekeringen 
bundelen

 ook preventie doet 
besparen

WAT IS HET  
BELANG VAN EEN 
AANSPRAKELIJKHEIDS-
VERZEKERING VOOR 
MIJN WERKNEMERS?

Yves Ghijsels, Verantwoordelijke 
Onderschrijving van Burgerlijke 
Aansprakelijkheids- en Arbeids-
ongevallenverzekeringen: “Een 
 aansprakelijkheidsverzekering 
is niet verplicht voor bedrijven. 
Nochtans is het best wel belangrijk. 
U kunt het vergelijken met een 

B.A. Familiale uit de privésfeer. 
Een aansprakelijkheidsverzekering 
beschermt uw onderneming tegen 
mogelijke claims bij een schade-
geval waarbij het bedrijf in fout 
gesteld is. Want een werk ongeval 
… zit vaak in een klein hoekje! Denk 
aan een wagen die geparkeerd 
staat bij een werf en waarop 
een ladder valt. Of een kraan die 
omwaait en schade toebrengt 
aan de omliggende woningen. Bij 
Federale Verzekering hebt u een 
specifieke aansprakelijkheids-
verzekering voor de bouw sector, 

net als voor zelfstandigen en 
ondernemingen. Wanneer u een 
aansprakelijkheidsverzekering 
afsluit zijn u én meteen ook uw 
personeelsleden beschermd 
voor schade die per ongeluk 
wordt toegebracht tijdens het 
uit oefenen van de job.” 

Zelfstandigen OndernemingenBouwsector

POLIS CHECK

ONTDEK DE  VOORDELEN
VAN DE

Wilt u zelf ook uw verzekeringen onder de 
loep nemen? En op die manier mogelijks 

besparen? Daar helpen we u bij 
Federale Verzekering graag mee. 

Doe een snelle online check of 
maak een afspraak met een 

verzekerings adviseur in 
uw buurt.

*De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
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PREVENTIEVE TIPS

D
e veiligheid op de werf is een gedeelde 
verantwoordelijkheid”, zegt Jean-Pierre 
Waeytens, gedelegeerd bestuurder van 

Bouwunie, de unie van kmo-bouwbedrijven.  
“Op de werf zijn drie partijen aanwezig die ervoor 
moeten zorgen dat de veiligheidsregels geres-
pecteerd worden: de aannemer of werkgever, 
de werknemer en de veiligheidscoördinator, als 
er meerdere aannemers gelijktijdig of opeenvol-
gend actief zijn. Daarnaast is er het sectorfonds 
Constructiv, een organisatie met veiligheids-
adviseurs op wie u een beroep kunt doen om de 
veiligheid op de werf te verbeteren.” 

OP ALLE BOUWWERVEN  IS VEILIGHEID 
ESSENTIEEL. MATERIALEN WORDEN 
 GELEVERD, GELOST EN VERPLAATST. VRACHT-
WAGENS RIJDEN AF EN AAN.  ONDERTUSSEN 
ZIJN ER MEDEWERKERS VAN VER SCHILLENDE 
BEDRIJVEN AAN DE SLAG. EEN DRUKTE VAN 
JEWELSTE DUS. HOE BLIJFT ALLES VEILIG?

HOE ZORGT U VOOR 
EEN VEILIGE WERF?

CHARTER 
WERFTRANSPORT
Er bestaan ook regels voor het 
werftransport bij scholen. Want 
ook in de omgeving van de 
werf is veiligheid prioritair. “Het 
Charter Werftransport is een 
initiatief van de lokale overheden 
samen met Bouwunie en andere 
sectororganisaties. De bedoeling 
is om zo weinig mogelijk overlast 
door transport te veroorzaken 
in schoolomgevingen tijdens de 
begin- en einduren van scholen.   
De ene stad of gemeente gaat daar 
al wat verder in dan de andere”, 
vertelt Waeytens.

Jan Carly werkt als Risk Engineer bij 
Federale Verzekering en heeft dus een goed 
zicht op hoe de ideale en veilige werf er zou 
moeten uitzien. Hij vindt een goede voor-
bereiding essentieel. “De meeste fouten 
worden gemaakt in de voorbereidings-
fase. Daar kunt u al heel wat problemen 
voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een 
correcte inplanting van de werf. Waar 
plaatst u een grote torenkraan: centraal of 
in een uithoek? Misschien heeft u er wel 
twee nodig voor een volledig bereik?”

Carly: “Zorg ook voor een veilige toe-
gang tot de werf, waarbij het werf verkeer 

aan de ene kant kan binnenrijden en 
aan de andere kan buitenrijden. Voorzie 
daarnaast een vaste en veilige laad- en 
loszone. Probeer zo veel mogelijk op 
de werf zelf te laden en lossen. Moet u 
om te kunnen lossen toch op de rijbaan 
staan? Dan is de signalisatie zeer 
belangrijk. Zorg ook voor een goede 
verlichting en denk aan de aanvoer van 
elektriciteit en water. Terreinophoging 
is ook zeer belangrijk. Op een mooi, 
vlak terrein kunt u veel gemakkelijker en 
vlotter werken. Het bevordert de orde en 
netheid op de werf én de kwaliteit van 
het geleverde werk. Zorg dat uw materi-
aal in goede staat is en verwijder kapot 
materiaal. Laat afval niet rondslingeren, 
dat ver oorzaakt struikelrisico’s. Bij een 
veilige werf komt veel meer kijken dan 
vaak gedacht wordt”, besluit Carly.

PAPIEREN VEILIGHEID
Jean-Pierre Waeytens: Waar 

loopt het volgens hem vandaag nog 
verkeerd? “Papieren veiligheid is de 

grootste fout die er bestaat op werven”, 
vertelt Waeytens. “Het heeft geen zin 

om een veiligheidsplan van honderd 
pagina’s uit te werken. Het is beter om de 

veiligheid pragmatisch te benaderen. Wat 
minder regels, maar wel regels die iedereen 

begrijpt en ook effectief opvolgt.”

Let ook op voor een vals veiligheidsgevoel. 
“Het is niet omdat u goed verzekerd bent, 
dat u minder aandacht moet hebben voor 
veiligheid. Als er een ongeval gebeurt, is dat 
altijd heel erg. Denk bijvoorbeeld aan een 
werf in ruwbouwfase waarvan het dak-
gebinte er nog niet ligt. De puntgevel kan 
door de wind naar beneden komen en moet 
dus beveiligd worden. Een verzekering is 
alleen bedoeld voor het geval er toch iets 
verkeerd loopt als u de regels respecteert.”

BEWUSTE WERKGEVERS 
ÉN WERKNEMERS
Jean-Pierre Waeytens: Elke partij heeft 
een belangrijke rol te vervullen. “De werk-
gever moet instaan voor een goede plan-
ning van de werkzaamheden en duidelijke 
instructies, zodat de werknemers weten 
wat de risico’s zijn. De hiërarchie stelt dat 
de collectieve beschermingsmiddelen eerst 
in orde moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
leuningen die geplaatst moeten worden 
vóór de valharnassen voorzien worden. 
Het is ook belangrijk dat de aannemer de 
juiste arbeidsmiddelen gebruikt. Een steiger 
is bijvoorbeeld veiliger dan een ladder”, 
aldus Waeytens.“Werknemers moeten niet 

DE COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN MOETEN 
EERST IN ORDE ZIJN. EEN VERZEKERING IS ALLEEN 
BEDOELD VOOR ALS ER TOCH IETS VERKEERD LOOPT  
ALS U DE REGELS RESPECTEERT

alleen de instructies correct opvolgen, ze 
hebben ook de verantwoordelijkheid om 
een onveilige situatie te melden aan hun 
leidinggevende”, zegt Waeytens. De bouw-
sector levert trouwens al jarenlang grote 
inspanningen om de veiligheid te blijven 
verbeteren. “Recent hebben we nog een 
bijkomende verplichting ingevoerd. 
Iedereen die nieuw is op de werf krijgt 
een veiligheidsopleiding van acht uur 
in een erkend opleidingscentrum.”

De verzekering Alle 
Bouwplaats Risico’s (ABR) 
beschermt u als aannemer 
tegen schade veroorzaakt 
aan bouwwerken tijdens de 
werken tot de voorlopige 
oplevering. “We hebben 
ook een verzekering voor 
machinebreuk en uiteraard 
moet u ook uw voertuigen – 
wagens, trekkers en 
opleggers – verzekeren. 
Na de oplevering is er de 
verplichte tien jarige verzek-
ering Construct-10 om 

eventuele bouwproblemen 
op te vangen. Voor al uw 
bouwverzekeringen laat u 
zich het best begeleiden 
door uw persoonlijke 
verzekering sadviseur”,   
raadt Carly aan.

De waarborgen, 
uitsluitingen en limieten zoals 
hierboven beschreven zijn 
niet exhaustief. Raadpleeg 
de algemene voorwaarden 
en de IPID voor u een 
verzekeringsovereenkomst 
onderschrijft.

DEZE VERZEKERINGEN   
BESCHERMEN UW WERF 
Bij een werf horen altijd 
risico’s, maar door de 
veiligheidsregels te 
respecteren en u goed te 
verzekeren, kunt u veel 
problemen voorkomen. 
Uiteraard is een arbeids-
ongevallenverzekering 
voor uw personeel wettelijk 
verplicht. Jan Carly: “Als een 
derde schade oploopt, dan 
valt dit onder de burgerlijke 
aansprakelijkheid.”

Jean-Pierre Waeytens
Gedelegeerd bestuurder  

van Bouwunie

Jan Carly
Risk Engineer bij  

Federale Verzekering



NAAM
Ward Simoens 

BEROEP
Medezaakvoerder  

BEDRIJF
Sico Aannemingen  
en Kassie

ZETEL
Kortemark 
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“EEN-OP-
EENCONTACT 
GEEFT ONS EEN 
GOED GEVOEL”
Sico Aannemingen 
is nog niet zo lang 
klant bij Federale 
Verzekering. Ward 
Simoens: “Maar we 
barsten van de ambitie 
om er samen iets van 
te maken! Wat voor 
ons heel belangrijk 
was, is om enerzijds 
onze dure machines, 
ons wagenpark en 
ons personeel te 
beschermen. Aan de 
andere kant is een 
goed voorstel voor ons 
essentieel, net als een 
vaste contactpersoon. 
Dat geeft ons een 
heel gerust gevoel. 
Iemand waarbij we 
terechtkunnen en die 
de wetgeving kent.” 

ACHTER ELKE ONDERNEMING 
SCHUILT EEN VERHAAL MET PASSIE. 
DIT KEER SCHRIJFT WARD SIMOENS, 
MEDEZAAKVOERDER VAN SICO 
AANNEMINGEN, ZIJN ERVARING NEER. 
OVER HET ‘GAT IN DE MARKT’, ELKAAR 
ALS ZAKENPARTNERS AANVULLEN ÉN 
DE CHAOS VAN EEN PLANNING. 

I n 2013 besloten mijn zakenpartner Thomas 
Cool en ik om Sico Aannemingen op te starten. 

We werkten al acht jaar samen voor een onderne-
ming in de wegenbouw. Glijbekisting en wegen-
beton zijn een gat in de markt én onze specialisa-
tie. Hoe we het verschil maken? Met onze eigen 
glijbekistingsmachine kunnen we de borduren, 
greppels, fietspaden en zelfs de rijweg ter plekke 
gieten. Dat heeft heel wat voordelen tegenover de 
aanleg met klassieke bekistings methodes of het 
plaatsen van prefabelementen. Met onze techniek 
zetten we een onverwoestbare constructie op. 

Intussen zijn we bijna tien jaar verder en werken we 
voor 90% in onderaanneming. We zijn sterk gegroeid 
op verschillende vlakken. Eerst en vooral vullen 
Thomas en ik elkaar perfect aan. Ik ben de man van 
de planning, offertes en facturen. Thomas is daaren-
tegen meer op de werf te vinden. 

Hij houdt meer van uitvoerende taken. Vandaag wer-
ken we ook niet meer met z’n tweeën, maar hebben 
we vijftien mensen in dienst. Dat is soms wel chao-
tisch voor de planning omdat we vaak in onderaan-
neming werken, maar bovenal overheerst een gevoel 
van trots. Van niets iets opbouwen, dat is niet niks! 

Een specifiek project waar ik trots op ben? Elk 
project is uniek, elke dag is anders. Net als nieuwe 
technieken, zoals die van uitgewassen beton en 
machinesturing op GPS en total station. Het staat 
nooit stil, er zijn altijd technieken en evoluties om  
in de gaten te houden. En dat maakt het juist 
zo boeiend. 

WARD SIMOENS   

WAT WIJ DOEN, STAAT ER 
ALS BETON. LETTERLIJK 

ONS VAK STAAT NOOIT STIL.
DAT MAAKT HET JUIST ZO BOEIEND


