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OBJECTIEF INZICHT KAN VERTROUWEN 

IN VOLMACHTEN HERSTELLEN

D
e afgelopen jaren liet de volmachtmarkt mooie 

-
formance van de volmachtportefeuille bij een 

maatschappij? Het vergelijkbaar maken van cijfers staat 
hoog op de agenda om herstel van vertrouwen en part-
nership te bevorderen.

-
-

lijken met de prestaties van de volmachtgevende verze-

vergeleek meteen de prestaties over 2013.
Met behulp van de standaardrapportage over de ‘Vol-
machtportefeuille op boekjaar’ (VRA-overview op 
boekjaar) in de VRA van MarketScan is het mogelijk de 
resultaten van een verzekeraar in de portefeuille van een 
gevolmachtigde te vergelijken met de totale resultaten 

De Combined Ratio eigen rekening van de volmachtmarkt is beduidend beter dan van de totale markt en 
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die een verzekeraar heeft gerealiseerd volgens het DNB-
overzicht gegevens individuele verzekeraars.
Om te komen tot een waardevolle vergelijking is geke-
ken naar de gerealiseerde Combined Ratio (COR) eigen 
rekening, na verrekening van de baten en lasten vanuit 
herverzekering (netto) en de bedrijfskosten. De COR 
geeft de geleden schade en bedrijfskosten in verhouding 
tot de verdiende premie weer.
De bedrijfskosten bestaan uit drie componenten:
– acquisitiekosten (waaronder provisie en tekencommis-

sie betaald aan bemiddelaars/adviseurs en gevolmach-
tigden);

– beheer- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfs-
middelen (excl. de in- en externe kosten voor schade-
behandeling);

– provisie/winstdeling ontvangen van herverzekeraars.

De baten en lasten vanuit herverzekering bestaan uit vier 
componenten: 
– uitgaande herverzekeringspremies;
– aandeel herverzekeraars in de schadelast; 
– wijziging in de (technische) voorzieningen voor pre-

mies en schades;
– provisie/winstdeling ontvangen van herverzekeraars 

die onder de bedrijfskosten zijn verrekend.

Om de resultaten in een volmachtportefeuille en de resul-
taten van een verzekeraar te vergelijken, dienen aan de 
‘VRA-overview op boekjaar’ gegevens te worden toege-
voegd wat betreft de bedrijfskosten (excl. acquisitiekosten) 
en de baten en lasten vanuit herverzekering. Beide gege-

de dataset die door gevolmachtigden wordt gehanteerd.

BEDRIJFSKOSTEN

verzekeraar zijn uitbesteed aan de gevolmachtigde. Als 

volmachttekening
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vergoeding voor de uitvoering van deze werkzaamhe-
den ontvangt de gevolmachtigde een tekencommissie 
die administratief geboekt worden onder de component 
Acquisitiekosten. De resterende bedrijfskosten die toege-
rekend kunnen worden aan de gevolmachtigde, zijn de 
kosten voor het beheren van en toezicht houden op het 
netwerk van gevolmachtigden door de verzekeraar. Voor 
de toerekening van deze maatschappijkosten – hoewel dit 
prima te vertalen is in een verrichtingentarief – is geen 
objectief marktmodel beschikbaar. Verzekeraars zijn uit 
concurrentie-overwegingen ook niet bereid inzage te 
verstrekken in deze maatschappijkosten.
Over het algemeen wordt in de markt uitgegaan van 
een kostenpercentage van gemiddeld vijf procent van 
de verdiende premie. De daadwerkelijke kosten kunnen 
per gevolmachtigde hiervan afwijken, afhankelijk van de 
totale kosten van de verzekeraar en de wijze van verde-
ling of toerekening van deze kosten, de omvang en sa-
menstelling van de volmachtportefeuille en de rol van de 
verzekeraar en de wijze van samenwerking.

HERVERZEKERING

Herverzekering is een balans-instrument om het vermo-
gen van een verzekeraar te beschermen, geen instrument 
om de winst- en verliesrekening te controleren. Veel ver-
zekeraars betalen daarnaast bijvoorbeeld bewust te veel 
herverzekeringspremie, omdat zij daarmee een deel van 
de winst laten vallen bij het moederbedrijf in het bui-

landen. Mede daardoor varieert de herverzekeringspre-

procent van de premie-omzet.
De risicopremie voor herverzekering is afhankelijk 

de herverzekeringscomponent vraagt transparantie en 

-
gingen zijn verzekeraars niet bereid hierover uitsluitsel 

en worden de baten en lasten vanuit herverzekering naar 
evenredigheid van het premie-inkomen verdeeld.

PARTNERSHIP

Aan de hand van de gegevens verkregen uit de ‘VRA-
overview op boekjaar’ en het ‘Overzicht gegevens in-
dividuele verzekeraars’ kunnen de behaalde resultaten 
in een volmachtportefeuille bij een verzekeraar worden 
vergeleken met de totale resultaten van deze verzekeraar. 

Voor een aantal gevolmachtigden is de monitor over de 
periode 2011-2013 inmiddels uitgevoerd.
Daarnaast is een benchmark opgesteld van Achmea,  

de Goudse, Nationale-Nederlanden, Reaal, de resultaten 
van de totale markt en natuurlijk van alle NVGA-leden 
tezamen. Voor deze laatste groep is gebruik gemaakt van 
de eerder door de NVGA gepubliceerde volmachtdata.
De vergelijking heeft betrekking op het totaal van alle 

De totale markt kende over 2013 een Combined Ratio 
eigen rekening van 101,8 procent. De vergelijking tussen 
de individuele verzekeraars geeft een opmerkelijke beeld 

Kijken we terug naar de jaren 2011 en 2012, dan is het 
verschil van alle NVGA-leden tezamen (73,1 resp. 77,2 
procent) ten opzichte van de totale markt zelfs nog groter 
(98,8 resp. 104,4 procent). De totale markt krimpt, terwijl 
de volmachtmarkt groeit en een beter technisch rende-
ment laat zien. ««
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