actua verzekeringen

MAKELAAR DOET OPNIEUW TWEE OVERNAMES

Vanbreda Risk & Benefits
verdubbelt omzet in Nederland
Vanbreda Risk & Benefits neemt in Nederland het kantoor Kettlitz Wuifse over. Daarmee
verdubbelt de Antwerpse verzekeringsmakelaar zijn omzet in Nederland tot meer dan
12 miljoen euro. Ook in West-Vlaanderen doet de groep een overname. Patrickclaerhout

V

doet nog eens twee acquisi
ties. De belangrijkste is die
van het Nederlandse kan
toor
anbreda
Kettlitz
RiskWuifse
& Benefits
in
Nieuwegein bij Utrecht. Die makelaar
heeft 45 mensen in dienst en boekt een
omzet van 6 miljoen euro. Daarmee ver
dubbelt Vanbreda de omzet van zijn
Nederlandse activiteiten tot 12,2 mil
joen euro. “Drie jaar hebben we gezocht
naar een bedrijf om onze positie op de
Nederlandse markt te versterken”, ver
telt CEO Pedro Matthynssens. “Dat liep
niet van een leien dakje. Veel makelaars
in Nederland staan te koop, maar altijd
was er wel een probleem dat onze plan
nen doorkruiste. Met Kettlitz Wulfse
hebben we gevonden wat we zochten:
een rendabel bedrijf, dat complementair
is aan onze bestaande activiteiten in
Nederland, en met twee zaakvoerders
die de volgende tien jaar aan boord blij
ven en ons zullen helpen onze Neder
landse poot uit te bouwen.”
Vanbreda is, na Marsh, de grootste
makelaar in bedrijfsverzekeringen in

België. Al enkele jaren probeert de Ant
werpse familiale groep zich op te wer
ken tot een Benelux-speler. “Schaalgrootte ondersteunt de inkoopkracht
bij de verzekeraars”, verduidelijkt
Matthynssens. “Hoe meer gewicht je in
de schaal werpt, hoe beter de voorwaar
den die je kunt bedingen. Bovendien
opereren grote verzekeringsgroepen als
Allianz, Amlin, AlG en Zurich steeds
meer in een Benelux-structuur.”

Volmachten
Door de verdubbeling van de omzet
in Nederland wordt Vanbreda de op
twee na grootste makelaar op Beneluxschaal. “Wij geloven sterk in marktlei
derschap en een Benelux-verankering
als garantie voor stabiliteit”, zegt Mat
thynssens. “Het nummer drie van de
Benelux, dat is exact de plaats waar we
willen staan.” Enkel de Britse groep Aon
en het Amerikaanse Marsh gaan voor.
Vanbreda onderscheidt zich van zijn
Angelsaksische multinationale concur
renten door zijn sterke aanwezigheid
bij lokale kmo’s. Het bedrijf telt 60.000

klanten en het gros daarvan zijn Belgi
sche en Nederlandse kmo’s. Aon en
Marsh staan vooral sterk bij grote inter
nationale ondernemingen.
Matthynssens rekent erop dat de
overname van Kettlitz Wulfse zijn
onderneming een boost geeft op de
Nederlandse markt “De complementa
riteit met Vanbreda Nederland is groot
Kettlitz Wulfse werkt veel met vol
machten van verzekeringsmaatschap
pijen, waardoor de makelaar gemach
tigd is risico’s binnen bepaalde limieten
te accepteren. Dankzij dat systeem kun
nen we bijvoorbeeld nauw samenwer
ken met supermarktketens zoals
Jumbo. Daar kunnen we veel van leren.
Vanbreda van zijn kant heeft veel erva
ring met de Nederlandse assurantie
beurs. Ik denk dat er een vruchtbare
kruisbestuiving tot stand kan komen.”

Incentive voor verkopers
Ook in België doet Vanbreda Risk &
Benefits een acquisitie. De blinde vlek
die de groep had in West-Vlaanderen
wordt opgevuld met de overname van

LOSGESLAGEN DRONE
TOONT NUT
VERZEKERING
vanbreda Risk & Benefits ziet poten
tieel in de verzekering van drones. De
risico’s op ongevallen met drones zijn
groot. In 2016 verloor de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onder
zoek (VITO) de controle over een
grote drone. Het toestel stortte neer in
een veld in het noorden van Frankrijk
zonder schade aan te richten. Maar
zowel België als Frankrijk zette
gevechtsvliegtuigen in om de vlucht
van het toestel door het luchtruim te
volgen. De eigenaar van de drone
kreeg de rekening van de luchtmacht
gepresenteerd en kon daarvoor een
beroep doen op zijn verzekering afge
sloten via Vanbreda. Kostprijs: enkele
tienduizenden euro’s. “Dat viel mee. Ik
had gedacht dat de vlucht van enkele
straaljagers meer kostte”, gr~nst CEO
Pedro Matthynssens.

Sobimo Invest uit Leuven binnen. Altijd
volgens hetzelfde stramien: Vanbreda
verwerft de controle in stappen, met
een incentive voor de verkopers als het
bedrijf goed blijft presteren. «Wij kopen
niet zomaar omzet”, zegt Pascal Soosten, director broker services bij Van
breda. “We kopen ook het ondernemer
schap. Essentieel voor ons is dat de ver
kopende ondernemers nog een hele tijd
de contacten met de lokale klanten blij
ven verzorgen. Kmo’s zijn gehecht aan
de ~‘sieke nabijheid van hun makelaar.”
Mede door die lokale aanwezigheid in
het kmo-segment haalt Vanbreda al
jaren een organische groei van 6 tot 7
procent op jaarbasis op een markt die
jaarlijks met maximaal 1,5 procent
groeit. Vorigjaar klokte Vanbreda
& Benefits af op een omzet van 85,8 mi
joen euro in België, een stijging met 8,3
procent in vergelijking met 20
“Als de interne groei aanhoudt, zal de
omzet eind dit jaar door die twee over
names voorbij 100 miljoen euro gaan”,
bevestigt Matthynssens. Tegelijk houdt
de makelaar vast aan zijn doelstelling
om in België de grens van 1
euro te nemen tegen 2020.

kmo’s worden geconfronteerd met
hackers en voelen de behoefte aan
een goede verzekering.”
Voor de toekomst ziet Vanbreda
brood in de verzekering van drones (zie
kader). “Wie drones inzet voor com
merciële doeleinden, moet een aanspra
kelijkheidsverzekering afsl
Matthynssens. “Maar er zijn ook
risico’s, zoals de schending van de pri
vacy. In Belgi~
2000 drones verkocht De toestellen
worden steeds meer ingezet in de land
bouw-e
he
Nudeam’’
marktpositie binn

-

het kantoor Missinne Verzekeringen.
Die makelaar heeft vestigingen in Kor
temark en Nieuwpoort, en haalt met
twaalf medewerkers een jaaromzet van
1,7 miljoen euro. Ook hier blijvende
twee oprichters nog minstens acht jaar
betrokken bij de onderneming.
De voorbije jaren deed Vanbreda
soortgelijke overnames in eigen land.
Vorig jaar nam het G&G uit Rij kevorsel
en Huysmans Verzekeringen uit
Mechelen over. Een jaar eerder haalde
het Van Paeschen & Co uit Aartselaar en

n
worden. Maar dit en volge
den toch vooral jare
organische groei. We moeten erop toe
zien dat de acqui&
groeivano
-

Nieuwe verzekeringen
Daarbij wordt ingezet op productver
nieuwing en innovatie. Zo zitt
zekeringen tegen cyberrisico’s sterk in
de lift. Joosten: “Terwijl we vroeger bij
wijze van spreken vijf zulke verzekerin
gen op een jaar verkochten, halen
gemakkelijk één polis per dag. Het
heel snel vooruit, maar te
groeipotentieel groot St
-

‘BEDRIJFSVERZEKERINGEN BLIJVEN NOG WEL EVEN IMMUUN VOOR DIGITALISERING’
De digitalisering noopt veel
banken en verzekeraars tot
een aanpassing van hun orga
nisatie en de afbouw van hun
personeelsbestand. “In de sec
tor van de bedrijfsverzekerin
gen is de digitalisering minder
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disruptiel”, vindt Pedro
Matthynssens, de CEO van
vanbreda Risk & Benefits. “8edrijfsverzekeringen zijn nu een
maal zeer complex. Onderne
mingen zullen altijd behoefte
hebben aan een adviseur. De

onlineverkoop van bedrijfsver
zekeringen zal er misschien
ooit komen, maar het zal toch
nog een hele tijd duren. Vanbreda maakt vooral werk van
de digitalisering van de dienst
verlening aan en de communi

catie met de klanten, zodat ze
bijvoorbeeld digitaal toegang
krijgen tot de verzekeringspo
lissen. Jaarlijks investeren we
bijna 10 miljoen euro in de digi
talisering van onze processen
en klantencontacten.”

VANBREDA RISK & BENEFITS .,~
in miljoen curo
Groepsomzet
Omzet België
Bedrijfswinstgroe
Bedr~fswinst België

2016

2015

2014

92
85.8
21,4
20.6

85
79.2
20,4
19,9

81
75
19,6
18,7

“Het nummer drie van
de Benelux, dat is
exact de plaats waar
we willen staan”
Pedro Maithynssens, CEO
Vanbreda Risk &Bcnefl
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