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VAN WHITE LABEL NAAR 

VOLWAARDIG HUISMERK

I
s in een verzadigde markt het marktaandeel van de 
nagenoeg alle grote verzekeraars gedaald, binnen het 
indirecte kanaal is de markt via gevolmachtigd agen-

ten de laatste jaren sterk gegroeid. Dit geeft aan dat de 
private labels – zoals huismerken internationaal gezien 
worden genoemd – blijkbaar aansluiten bij een behoefte.
Welke factoren verklaren het succes van huismerken en 
aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om 
met vertrouwen beoordeling door de AFM tegemoet te 
zien? Meer dan 80 procent van de gevolmachtigden in 

Nederland voert een huismerk voor particuliere schade-
verzekeringen (onderzoek Baken Adviesgroep).
Verzekeraars zijn niet enthousiast over deze ontwikke-
ling. Pools voor particuliere producten voegen in hun 

Huismerken zijn de moedermerken van de toekomst, stelt Arthur Goes. “Om schandalen in de toekomst 
te voorkomen, zullen ook gevolmachtigden steeds strengere regels gaan hanteren voor verzekeraars die als 
risicodrager willen participeren in een huismerk.” Arthur Goes, directeur KoKo Kroup

ogen over het algemeen weinig toe. Ook zouden gevol-
machtigden met hun pools eenvoudigweg over te weinig 
waarnemingen beschikken om tot goede voorspellingen 
ten aanzien van tariefstelling te kunnen komen. En ze 
zouden niet het tempo kunnen maken om veranderingen 
in de markt te volgen.
Wellicht liggen daarin risico’s opgesloten voor de ver-
zekeraar, maar staat het belang voldoende centraal? De 
AFM onderscheidt vier criteria om te beoordelen in 
welke mate een bedieningsconcept het belang van de 

begrijpelijkheid (de KNVB-toets).

MEERDERE SEGMENTEN

Huismerken zijn niet van slechte kwaliteit. Inmiddels 
zijn er zelfs huismerken waarmee meerdere segmenten 
bediend kunnen worden. Huismerken van topkwaliteit 
zoals bijvoorbeeld AH Excellent bij supermarktketen 
Albert Heijn, naast budgethuismerken die zich primair 
onderscheiden op prijs en standaardhuismerken die ge-
positioneerd worden als de ‘moedermerken’.
Sommige gevolmachtigden voeren naast hun algemene 
huismerken ook nog huismerken die gericht zijn op een 

een gevolmachtigde gelijktijdig meerdere segmenten – 
waaronder het segment van de traditionele moedermer-
ken – bedienen, zodanig dat het aanbod beter aansluit op 
de behoefte van de klant.
Is de doelgroep anders, dan is ook de risicopremie an-
ders. De prijsstelling van moedermerken is gebaseerd 

portefeuille van een aanbieder en de uitvoeringskosten 
van de provinciale organisatie. Huismerken kennen na-
genoeg altijd een beperktere (regionale) doelgroep. De af-
stand tussen de klant en de gevolmachtigde is kleiner en 
daarnaast heeft het volmachtbedrijf een afwijkende lagere 
kostenstructuur. Omdat dual pricing van een moeder-
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“EEN HUISMERK ALS KOPIE VAN 
MOEDERMERK IS UIT DEN BOZE”
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een copycat levert aan de klant, worden dan alternatieve 
betere of goedkopere oplossingen wel aan de klant aan-
geboden? Overigens geldt dit niet alleen voor de gevol-
machtigde die een copycat levert aan de klant, maar voor 
iedere gevolmachtigde die slechts één of een zeer beperkt 
aantal moedermerken aanbiedt. Een huismerk dient af te 
wijken van de reguliere moedermerken en qua inhoud en 
prijsstelling afgestemd te zijn op de eigen doelgroep.
Een huismerk dient ondergebracht te worden in een pool 
van verzekeraars om de afhankelijkheid van één aanbie-
der en de schijn van omzetsturing te vermijden. Poolvor-
ming waarborgt gelijktijdig dat niet gekozen kan worden 

in de vorm van tekencommissie en/of (rekening courant) 

Poolvorming biedt daarnaast een belangrijk verzeke-
ringstechnisch voordeel. Doordat de maximale exposure 
per verzekeraar kleiner is, zal de herverzekeringspremie 
omlaag kunnen en doorvertaald kunnen worden in het 
pricing model.
Tot slot biedt poolvorming een extra garantie voor de 
continuïteit van de huismerkpropositie. De samenstelling 
van de pool van verzekeraars kan gewijzigd worden in-
dien bijvoorbeeld een aanbieder besluit bepaalde risico’s 
niet meer te willen ‘onderschrijven’. Het verdient daar-
bij de voorkeur om het aantal verzekeraars beperkt te 
houden – maar ook niet te weinig – en bij voorkeur alle 
verzekeraars een gelijk aandeel te geven in de pool. Huis-
merken zijn de moedermerken van de toekomst. ««

merk een nachtmerrie is voor aanbieders, kan een gevol-
machtigde alleen via een huismerkbeleid de prijsstelling 
afstemmen op de eigen doelgroep(en) en kruissubsidies 
binnen een product elimineren.

INTEGRAAL

Doorgaans zijn gevolmachtigden kleinschalige organisa-
ties waarbij de versnippering van taken en verantwoor-
delijkheden veel minder is dan bij de grote logge aanbie-
ders van moedermerken. Een verzekering is geen kaal 
product dat je in zijn verpakking in het schap legt, maar 

speelt in het co-productieproces. Omdat de verticale en 
horizontale afstand tussen de medewerkers, management 
en klanten kleiner is, is de gevolmachtigde in staat om 
samen met de klant een veel hoger niveau van integrale 
dienstverlening te behalen en zijn eigen merk te laden.
Het vertrouwen van Nederlanders in verzekeraars is het 
afgelopen halfjaar weliswaar toegenomen, maar nog al-
tijd negatief (-14). De aanbieders lijken zich nog altijd te 
concentreren op het behalen van zoveel mogelijk winst. 
Nieuwe betere producten worden veelal tegen een lagere 
prijs uitsluitend ingezet om nieuwe klanten te winnen, 
terwijl de oude trouwe klanten de ‘hoofdprijs’ blijven 
betalen. De angst voor kannibalisatie van het rendement 
is groter dan de angst voor het verlies van een klant. Het 
intermediair, vaak vallend onder dezelfde merkparaplu 
als het huismerk van de gevolmachtigde, staat niet langer 
tussen de klant en de aanbieder, maar neemt in de nieu-
we wereld een positie in naast de klant. Het technische 
rendement op de huismerken is geen doel op zich, maar 
slechts een randvoorwaarde om de continuïteit van de 
propositie veilig te stellen. De huismerken van een gevol-
machtigde krijgen daarmee een coöperatieve lading: een 
offensieve of defensieve samenscholing van klanten.

RANDVOORWAARDEN

In de verklaring voor de populariteit van huismerken ligt 
direct ook een aantal randvoorwaarden besloten waaraan 
een huismerkbeleid van een gevolmachtigde moet vol-
doen om te kunnen aantonen dat het belang van de klant 
centraal staat.
Een huismerk als kopie van moedermerk is uit den boze. 
Veel gevolmachtigden maken nog gebruik van deze zo-
genoemde copycats. In tegenstelling tot een copycat in de 
food market is het niet een andere inhoud die in een
look a like-jasje zit, maar juist dezelfde inhoud in een 
ander jasje. In deze gevallen is de toegevoegde waarde 
onvoldoende en kan hooguit sprake zijn van uitbesteding 
van werkzaamheden door de aanbieder. Gelijktijdig staan 
nut en noodzaak ter discussie. Als een gevolmachtigde 

MACHT VERSCHUIFT NAAR GEVOLMACHTIGDEN

Traditionele moedermerken hebben het de afgelopen jaren moeilijker gekregen. 

Sommige verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden proberen hun moedermerk 

rechtstreeks onder de aandacht van de klant te brengen, andere kiezen er 

voor om onder een afwijkend dochtermerk rechtstreeks of via vergelijkers/

service providers een nieuwe doelgroep aan te spreken. Enkele voorbeelden zijn 

Allsecur, Zelf en Ditzo, maar ook Gerust op Weg en Klik & Go.

De laatste jaren is er sprake van een verandering in de machtsverhouding 

tussen de aanbieders en de gevolmachtigden. Tot voor enkele jaren werd 

gesproken over de uitbesteding van werkzaamheden aan een gevolmachtigde. 

De aanbieders konden eisen stellen, omdat de gevolmachtigden blij waren 

dat zij een moedermerk in volmacht mochten aanbieden. Inmiddels ligt de 

macht bij de gevolmachtigden en hun huismerken en kunnen de verzekeraars 

niet veel eisen meer stellen. Zij worden terugverwezen naar hun kerntaak als 

risicodrager en zijn makkelijk uitwisselbaar. In plaats van uitbesteden is er een 

ware paradigmaverschuiving naar aanbesteden. In sommige gevallen bieden 

aanbieders – net zoals in de retailsector – zelfs al een bepaald bedrag om als 

risicodrager betrokken te worden.


