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COMPAGNONS MET OF ZONDER ORV

COMPAGNONS MET ORV

GESCHAT AANTAL BEDRIJVEN:

MET COMPAGNONCONSTRUCTIE
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41% heeft compagnonsverzekering
• 55% van de bezitters heeft dit met 1 		
compagnon
• bijna de helft van de verzekerden heeft 		
een levenspartner als compagnon

59% heeft geen compagnonsverzekering

• dit zijn vaker compagnons zonder familiebanden
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< 100K

100K500K

500K1 MLN

> 1 MLN
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Compagnonsbedrijven met een hogere jaaromzet hebben
vaker een ORV. Bij bedrijven met een omzet van meer

500K1 MLN

boven de e 1 miljoen

van de compagnon zijn/haar aandelen krijgen. Ze zien dus niet dat een
compagnonsverzekering hier een oplossing voor is.
BIJNA 75% weet dit wel en neemt dus EEN RISICO om geen
compagnonsverzekering te hebben.
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Reden waarom men geen compagnons-ORV heeft:
• 28% is niet financieel afhankelijk van de eigen onderneming
• 23% is zelf erfgenaam van de compagnon
• slechts een klein percentage (7%) geeft aan hier niet aan toe te zijn gekomen

20%
10%

Als er een grote afhankelijkheid is van
de compagnon is het bezit van een ORV
groter.

COMPAGNONS ZONDER ORV
RUIM EEN KWART van de niet-bezitters weet niet dat de erfgenamen

66%

33%

bedrijfsvoering

Adviesbehoefte is groot. De accountants en
financieel adviseurs zijn belangrijke partners.

VERVANGBAARHEID

33%

financieel

> 1 MLN

Ruim een kwart van de bezitters heeft een
bedrag van
verzekerd.
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26% op advies van de accountant

AFHANKELIJKHEID EN VERVANGBAARHEID VAN COMPAGNON IN COMBINATIE MET WEL/GEEN ORV

% van de ORV-bezitters

op eigen initiatief

31% op advies van financieel adviseur

dan e 1 miljoen euro heeft ruim 70% een ORV.
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binnen
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Naarmate de vervangbaarheid van de compagnon moeilijker is, is het bezit van een ORV groter.
Bovendien denkt bijna EEN KWART van bezitters ORV (23%) zeker TE STOPPEN met het
bedrijf als de compagnon(s) wegvalt/-vallen, tegenover 9% van niet-bezitters ORV.
De niet-bezitters geven veel vaker aan wel door te gaan.

Branches waar
relatief minder
compagnonsorv’s worden
afgesloten
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