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opinie

“Oude systeemfOut nOg 
steeds niet vOlledig 
hersteld”

verbOrgen schatten
voor maatschappijen is het een kleine moeite 
om de schatkamer te openen en de financiële 
verantwoording te baseren op de gerappor-
teerde daadwerkelijke verdiende premie. de 
vrijval van ten onrechte gereserveerde nog niet 
verdiende premie kan per maatschappij een 
eenmalige bijzondere bate opleveren van (vele) 
miljoenen euro’s netto winst.

na diepgaande analyse werd in 2003 geconcludeerd dat 
volmachtportefeuilles door systeemfouten optisch slechter 
presteren dan reëel is. de financiële verwerking van de 
kwartaalcijfers bij verzekeraars geeft - bij een groeiende 
omzet en verschuivingen in het betalingsgedrag van de ver-
zekeringnemer - geen juist beeld van de werkelijkheid.

in de schademarkt worden kostenratio’s, schaderatio’s en het 
rendement uitgedrukt in een percentage van de verdiende 
premie. verdiende premie - in de bestuurlijke volksmond 
vaak uitgedrukt als ‘omzet’ - is echter een grootheid die be-
rekend moet worden. is de berekening niet juist, dan zijn de 
gevolgen niet te overzien. de verdiende premie in de verslag-
legging is niet gelijk aan de premie die door de verzekering-
nemer wordt betaald. voldoet deze op 1 januari vooruit een 
jaarpremie (geboekte premie) van 1.200 euro, dan bedraagt 
de verdiende premie aan het einde van de maand januari 
slechts (1.200 euro gedeeld door 365) x 31 = 101,92 euro. 
Wordt een maandpremie vooruit voldaan, dan is de geboekte 
premie aan het einde van de maand volledig verdiend.

bij uitbesteding van de werkzaamheden aan een gevolmach-
tigde ontvangt de verzekeraar een keer per kwartaal een 

financiële verantwoording waarin alle premie-inkomsten en 
lasten zijn opgenomen. de verzekeraar verwerkt deze cijfers 
in de eigen boekhouding. bij deze verwerking blijkt de oude 
systeemfout nog steeds niet volledig hersteld.

hoewel gevolmachtigden inmiddels een schat aan informa-
tie – zoals de berekende daadwerkelijk verdiende premie 
– aanleveren op basis van overeengekomen protocollen, 
blijken enkele grote verzekeraars deze data bij de financiële 
verwerking en verantwoording nog steeds te negeren. Op de 
achterkant van een sigarendoos wordt de geboekte premie 
zelfstanding ‘herberekend’ volgens de onnauwkeurige 1/8ste-
methodiek of soms de 1/24ste-methodiek. een bewerking die 
grote gevolgen kan hebben.

bij toepassing van de 1/8ste-methodiek wordt de verdiende 
premie ieder kwartaal herleid volgens een vast theoretisch 
schema. van de geboekte premie in het eerste kwartaal 
wordt 1/8ste verwerkt als verdiende premie in het eerste 
kwartaal en in het tweede tot en met het vierde kwartaal 
wordt ieder kwartaal 2/8ste verwerkt als verdiende premie. 
in het vijfde kwartaal valt de (ten onrechte gereserveerde) 
nog niet verdiende premie vrij en wordt verwerkt in de cij-
fers van het eerste kwartaal van het volgende boekjaar. het 
tekort van 12 procent in het eerste kwartaal wordt gecom-
penseerd door de vrijval uit het vorige jaar. betaalt de klant 
per maand, dan loopt het tekort op tot 72 procent.

niets aan de hand en actuarieel volledig verantwoord, mits 
de omvang van de portefeuille stabiel is en er geen tussen-
tijdse verschuiving optreedt in het betalingsgedrag. de laatste 
jaren laat de volmachtmarkt echter mooie groeicijfers zien 
van (ruim) meer dan 10 procent. binnen de verschillende 
marktsegmenten groeit de premiestroom bij service provi-
ders en grote huisvolmachten nog sterker. gelijktijdig treedt 
er een verschuiving op in betalingsgedrag. Olie op het vuur, 
waardoor het tekort aan berekende verdiende premie een 
negatieve invloed heeft op de gepercipieerde financiële per-
formance van de totale volmachtmarkt en bij sterk groeiende 
partijen in het bijzonder.  ««
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