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Interview

TVM lanceert package 

voor bedrijfswagens

“Ondanks de economische crisis die zich nog altijd laat voelen, blijven we gestaag groeien.” 

E
en nieuw product, met uitzicht 

op een nieuwe klantendoelgroep 

en nieuwe makelaarsrelaties. Een 

nieuwe website en een nieuw informati-

caplatform. Een nieuwe lay-out voor de 

polissen en nieuw ontworpen boek-

houdkundige documenten. Transport-

verzekeraar TVM blijft niet bij de pakken 

zitten, zoveel is duidelijk.

Ondanks de economische crisis die zich 

nog altijd laat voelen, blijft TVM Belgium 

gestaag groeien. Met een nieuw pro-

duct en een rits andere initiatieven zet 

de nicheverzekeraar zijn ambities nog 

extra kracht bij. We gingen op de koffi e 

bij commercieel directeur Jan van Water-

schoot en senior productiebeheerder-

onderschrijver Philip Meys voor tekst en 

uitleg.

Wat bracht jullie ertoe een package 

voor bedrijfswagens uit te werken?

Jan van Waterschoot: “Initieel lag 

onze focus op twee activiteiten: ener-

zijds het verzekeringspakket voor de be-

roepsvervoerder – beter bekend als ver-

voer voor rekening van derden – en 

anderzijds dat voor vrachtwagens ge-

koppeld aan activiteiten vervoer eigen 

rekening. Sinds kort leggen we ons ook 

toe op het verzekeren van werkmateriaal 

zoals landbouwvoertuigen, kranen en 

dergelijke, tegen machinebreuk. Onze 

nieuwe polis, een pakketverzekering 

voor beroepsmatig gebruikte personen-

wagens, komt er op vraag van onze 

klanten. We brengen hem begin 2015 

op de markt.”

Philip Meys: “In beginsel gaat het om 

een serviceproduct naar ons bestaande 

cliënteel. Tegelijk zijn we ervan overtuigd 

dat het ook andere bedrijven zal aan-

spreken die niet in de transport-

sector actief zijn; van kmo’s 

met vijf of meer be-

drijfswagens, tot ondernemingen met 

een uitgebreid wagenpark. Ook zij kun-

nen voordeel halen uit de jarenlange er-

varing en het specialisme van TVM in het 

verzekeren van vloten.”

Waarin verschilt het van soortgelij-

ke producten die al langer op de 

markt zijn?

Jan van Waterschoot: “Naar analogie 

met onze vlotenaanpak voor onze an-

dere producten verzekeren we de be-

drijfswagens in één een hetzelfde con-

tract, zodat de klant te allen tijde het 

overzicht bewaart van de verzekerde 

voertuigen, de waarborgen, de premie 

en de vrijstelling. Hij krijgt ook maar één 

gezamenlijke, periodieke afrekening. We 

maken bovendien geen gebruik van in-

gewikkelde segmentatiecriteria per voer-

tuig, maar hanteren integendeel één ta-

rief voor alle bedrijfswagens van de 

klant.”

Philip Meys: Het voordeel van onze 

vereenvoudigde package-aanpak is 

trouwens dat ook bedrijven met een 

kleiner wagenpark tot vijf voertuigen er-

van kunnen genieten.”

Hoe bereken je de premies?

Jan van Waterschoot: “Voor de 

BA-waarborg geldt een uniforme 

forfaitaire premie per verzekerd 

voertuig. Voor klanten met min-

der dan vijf bedrijfswagens is hij 

gekoppeld aan een bonus-ma-

lusschaal: afhankelijk van het 

aantal jaren schadevrij rijden, 

kennen we per voertuig een no-

claimkorting op de basispremie toe. Zo-

als ik al zei, bewaart de klant altijd het 
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overzicht doordat we alle voertuigen in 

een en dezelfde polis verzekeren, onge-

acht de grootte van de vloot. De andere 

marktspelers die een soortgelijk product 

aanbieden, rekenen over het algemeen 

pas vanaf tien of vijftien voertuigen een 

forfaitaire premie aan. Voor kleinere vlo-

ten van bedrijfswagens zal ons nieuwe 

product vrijwel altijd goedkoper zijn dan 

dat van de concurrentie.”

Philip Meys: “Voor de Omniumwaar-

borg rekenen we een percentage op de 

verzekerde waarde van het voertuig aan 

als premie. De klant heeft daarbij de 

keuze tussen de catalogus- en de fac-

tuurwaarde van de wagen – gesteld dat 

hij minder dan zes maanden oud is. We 

hebben in deze laatste keuzemogelijk-

heid voorzien omdat dikwijls een fleet-

aankoopkorting toegekend wordt, en 

omdat onze klanten ze doorgaans op-

nieuw kunnen bedingen. Dat een wa-

gen niet ouder dan zes maanden mag 

zijn om tegen zijn factuurwaarde verze-

kerd te kunnen worden, is ingegeven 

door het feit dat het niet onze bedoeling 

is wagens in tweedehandswaarde te ver-

zekeren. We passen de gebruikelijke 

waardevermindering van één procent 

per begonnen maand toe vanaf de der-

tiende maand, met retroactief effect 

vanaf de zevende maand. Na zestig 

maanden wordt de wagen automatisch 

in werkelijke waarde verzekerd. Maar 

meestal komt het niet zover, omdat be-

drijven de meeste wagens voor een peri-

ode van vier jaar leasen en ze dan ver-

vangen. Lichte vrachtwagens verzekeren 

we normaal in werkelijke waarde. Jeeps 

die om fiscale reden als lichte vrachtwa-

gen ingeschreven worden, kunnen onze 

klanten in aangenomen of in werkelijke 

waarde laten verzekeren.”

Zit er ook een bijstandswaarborg in 

vervat?

Philip Meys: “Jazeker. Standaard bie-

den we onze klanten bijstand van een 

gerenommeerde bijstandsorganisatie 

aan als ze betrokken raken in een onge-

val tot 30 kilometer buiten onze lands-

grenzen en die van het Groothertogdom 

Luxemburg. Daarbij kunnen ze ook ge-

durende maximaal vijf dagen rekenen 

op een vervangwagen. Facultatief en te-

gen een scherp tarief kunnen ze even-

eens opteren voor bijstand na een onge-

val én na panne in Europa, opnieuw met 

inbegrip van een vervangwagen gedu-

rende maximaal vijf dagen. Aanvullend 

dekken we in het kader van de Omnium-

verzekering de depannage- en repatrië-

ringskosten trouwens onbeperkt. Met 

andere woorden: als de bijstandsorgani-

satie voorziet in een financiële tussen-

komstlimiet voor de vervoers- en bewa-

kingskosten van de wagen, passen wij 

desgevallend het verschil bij. Maar er is 

meer. Sommige verzekeraars sluiten be-

paalde interventies uit. Wij maken daar-

in geen onderscheid. Evengoed vergoe-

den we de kosten van het takelen en 

bergen van de wagen, ongeacht de om-

standigheden.”

Hoe zetten jullie het nieuwe pro-

duct in de markt?

Jan van Waterschoot: “Uiteraard zul-

len we erover berichten in onze nieuws-

brief en in ons magazine TVM Actueel. 

Daarnaast zullen we de inspanningen 

van commerciële ploeg ondersteunen 

met een flyer en een presentatie die ze 

tijdens hun bezoeken aan makelaars 

kunnen gebruiken. We geloven sterk in 

de slagkracht van het product, laat daar 

geen twijfel over bestaan. Maar we gun-

nen onszelf de tijd om bedachtzaam te 

groeien in die voor ons nieuwe activiteit, 

die we vooral zien als een extra dienst-

verlening naast ons bestaande netwerk. 

Anderzijds maken we ons sterk dat ons 

nieuwe product niet alleen bij onze klan-

ten maar ook buiten de transportsector 

zal aanslaan. En dat we daardoor even-

eens makelaars die nog niet met ons 

werken, voor ons zullen winnen. Temeer 

daar TVM dankzij de inzet en de gedre-

venheid van onze medewerkers bekend-

staat als een kwalitatief sterk merk.”

Worden bepaalde medewerkers 

specifiek aan de opvolging van het 

nieuwe product toegewezen? Of 

nemen ze die taak op zich naast 

hun al bestaande opdrachten?

Jan van Waterschoot: “Het adminis-

tratief beheer van elk productiedossier 

wordt door één en dezelfde medewer-

ker waargenomen. Zowel voor BA, Cas-

co, CMR, (Convention Relative au Con-

trat de Transport International de 

Marchandises par Route, red), CTA (con-

tainer/traileraansprakelijkheidsverzeke-

ring, red). En dus ook voor dit nieuwe 

product.”

Philip Meys: “Al onze dossierbeheer-

ders en onderschrijvers zijn ieder toege-

wezen aan een bepaalde regio. Ze ken-

“Onze pakketverzekering voor  
beroepsmatig gebruikte personenwagens  

komt er op vraag van onze klanten

”



nen daardoor het dossier van de klant 

op hun duimpje, wat hen ook toelaat 

sneller op vragen te reageren. We wer-

ken uiteraard volgens bepaalde proce-

dures. Maar als een klant iets extra’s 

vraagt, zoeken we altijd naar een oplos-

sing. We proberen daar binnen onze 

mogelijkheden voortdurend creatief 

mee om te gaan.”

Houdt die creativiteit ook in dat jul-

lie buiten de landsgrenzen denken?

Jan van Waterschoot: “Veel vloten 

worden uitgevlagd naar andere Europe-

se landen. Die verzekeren en beheren we 

ook. Vanuit België, en tegen dezelfde 

waarborgen. We hebben daarvoor alle 

vereiste vergunningen.”

Philip Meys: “Onlangs nog kreeg ik de 

vraag van een leasingmaatschappij, die 

haar buitenlandse klanten de verplich-

ting oplegt om hun verzekeringen in 

België te onderschrijven. Het is altijd fi jn 

te kunnen bevestigen dat we daar de 

gepaste oplossing voor hebben.”

Een bedrijf kan de vloot van zijn bui-

tenlandse dochtermaatschappij dus 

bij TVM in België laten verzekeren. 

Hoe pareren jullie daarbij de verschil-

len in regelgeving van land tot land?

Jan van Waterschoot: “De aansprake-

lijkheidsverzekering wordt afgesloten in 

het betreffende land, via een partner. 

Maar de service gebeurt van hieruit, wij 

blijven aanspreekpunt. Daarbij houden 

we uiteraard rekening met de taksen die 

in dat andere land van kracht zijn. De 

omniumverzekering, de CMR-polis en 

dergelijke, sluiten we hier in België af. 

Zoals Philip net zei, proberen we altijd 

een oplossing te vinden. Zelfs al moeten 

we daarvoor afstappen van onze gebrui-

kelijke procedures en onderschrijvings-

modaliteiten. Aan een politiek die geen 

manoeuvreerruimte inhoudt, zullen we 

ons nooit bezondigen.

Heb je naast het nieuwe product, 

recent nog andere initiatieven ge-

nomen die de klantgerichtheid van 

TVM onderstrepen?

Jan van Waterschoot: “Sinds de voor-

bije zomer beschikken we over een nieu-

we website die onze persoonlijke dienst-

verlening extra in de verf zet en die 

terzelfdertijd onze bereikbaarheid ver-

groot. Belangrijker nog is dat we begin 

september naar een nieuw informatica-

systeem gemigreerd zijn. Dat komt niet 

alleen onze interne performantie ten 

goede. Het stelde ons eveneens in staat 

een aantal initiatieven te realiseren die 

onze klanten en makelaars vast zullen 

waarderen. Zo kregen onze polissen een 

nieuwe lay-out, waardoor ze makkelijker 

leesbaar zijn. Bovendien bevatten de bij-

zondere voorwaarden voortaan een 

vlootoverzicht dat in één oogopslag dui-

delijk maakt welke voertuigen verzekerd 

zijn. Ook het rekeninguittreksel voor de 

makelaar en het borderel termijnkwijtin-

gen werden herzien, om de leesbaarheid 

ervan te vergroten. Bovendien starten 

we kortelings met TVMnet.”

Wat houdt TVMnet in?

Jan van Waterschoot: “Het is een 

nieuw portaal waarop onze makelaars 

de klok rond niet alleen elk productie- 

maar ook elk schadedossier van iedere 

klant online kunnen opvolgen. Dat laat-

ste is nuttig om hun klanten gevat op de 

hoogte te houden van de stand van hun 

dossier. Dikwijls moeten onze schadebe-

heerders immers een gepaste regeling 

met derde partijen treffen. Daar kan aar-

dig wat discussie en dus tijd overheen 

gaan. Aanvullend hebben ze de moge-

lijkheid om online hun termijn- en hun 

agentenrekening te consulteren en om 

zowel voor hun hele portefeuille als indi-

vidueel per klant statistieken op te vra-

gen.”

Philip Meys: “We leven in een almaar 

sterker IT-gedreven wereld. E-mail ver-

vangt nu al in grote mate de papieren 

briefwisseling. TVMnet is dan ook geen 

eindpunt. Ons nieuwe informaticasys-

teem is zo ontworpen dat we het verder 

kunnen en zullen uitbouwen om nog 

beter in te spelen op de toekomstige 

verwachtingen van onze makelaars en 

klanten.”
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“Voor kleinere vloten van bedrijfswagens 
zal ons nieuwe product vrijwel altijd goedkoper 

zijn dan dat van de concurrentie

”

Philip Meys & Jan van Waterschoot


