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Managementsamenvatting 
In het boekjaar 2017 is de omvang van de volmachtmarkt via de leden van de NVGA 

gegroeid met 9,2% tot € 3,1 miljard (bruto geboekte premie). De totale markt groeide in 

dezelfde periode met 2,3%. Het marktaandeel van deze gevolmachtigde assurantiebedrijven 

die lid zijn van de NVGA is gestegen tot 28,1% in 2017. 

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lagere gemiddelde 

schaderatio in het boekjaar 2017 en heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de 

gemiddelde schaderatio. Eén waarnemingsjaar is echter onvoldoende voor een 

fundamentele eindconclusie. De afwijking per verzekeringsbranche bedraagt in het boekjaar 

2017: 

• Motorrijtuigen: - 7,8% 

• Brand en andere schade aan zaken: - 2,0% 

• Algemene aansprakelijkheid: -10,6% 

• Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen: + 8,2% 

• Overige varia: +1,3% 

• Medische varia: -16,1%1 

 

Over de verzekeringsbranche Rechtsbijstand kunnen geen conclusies getrokken worden. 

Zowel de cijfers afkomstig van DNB als de cijfers afkomstig van de NVGA geven geen 

representatief beeld van de werkelijkheid.  

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

totale markt 34,6%, exclusief de acquisitiekosten 15,3%. Er is geen inzicht in de toerekening 

van de overheadkosten (5,3%), de vermogensbeheerkosten (0,1%) en de operationele 

kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per individuele 

verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele kostencomponenten.  

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt bedraagt 10,5% van de bruto 

                                                      
 

 

1 Deze afwijking wordt (deels) veroorzaakt door een afwijkende methodiek of het ontbreken 
van reserveringen op inkomensverzekeringen. Op boekjaar wordt de afwijking deels teniet 
gedaan. 

https://nvga.org/download/nvga-position-paper-april-2018/
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verdiende premie (2017). De tekencommissie is een vergoeding voor de uitvoering van het 

verzekeringsbedrijf, waaronder ook de voorlichting van klanten en distributiepartners, voor 

(het leveren van een bijdrage aan) productontwikkeling en het Product Approval and Review 

Process (PARP), de financiële administratie, risicobeheersing en governance en voor alle 

andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. De beloning voor het 

gevolmachtigde assurantiebedrijf kent geen uitsplitsing naar de verschillende 

kostencomponenten.  

Vanuit het perspectief van groei en schaderatio kan geconcludeerd worden dat de 

volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd. Ook blijkt dat meer inzicht in 

de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een verantwoord vergelijk te komen.  

Vooruitkijken 

Om het inzicht in de performance van het gevolmachtigde assurantiebedrijf te verbeteren is 

het wenselijk dat: 

• de indeling van verzekeringsbranches binnen de Volmacht Resultaat Analyse (VRA) 

gelijk getrokken wordt aan de indeling gehanteerd door de DNB (tabel pagina 5);  

• de data die de NVGA verzamelt vanuit meerdere doorsnedes inzichtelijk wordt 

gemaakt per risicodrager; 

• de tekencommissie niet langer volledig wordt verantwoord onder de 

‘Acquisitiekosten’, maar gedeeltelijk wordt opgenomen onder ‘Administratiekosten’ en 

‘Schadebehandelingskosten’. De overige componenten die onderdeel uitmaken van 

de tekencommissie kunnen elders verantwoord worden; 

• de transparantie en marktwerking wordt verbeterd door per individuele verzekeraar en 

per verzekeringsbranche de kostencomponenten apart te publiceren, uitgesplitst per 

distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct) en daarnaast de 

‘Acquisitiekosten’ verder te verbijzonderen; 

• verzekeraars inzicht verschaffen in de bestendige en consistente wijze van 

toerekening van de ‘Overheadkosten’ en ‘Vermogensbeheerkosten’ per 

distributiekanaal; 

• alle rechtsbijstandsverzekeraars schadegegevens aanleveren voor verwerking binnen 

de VRA;  

• de NVGA haar segmentatie naar type volmachtkantoor aanpast aan de gevolgen van 

de consolidatie en schaalvergroting binnen de volmachtmarkt.  

 

Arthur C.R. Goes 

KoKo Kroup 
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Inleiding 
Inzicht krijgen in de performance is een belangrijke pijler voor het verkrijgen en behouden 

van vertrouwen. 

Het bestuur van de NVGA heeft een groot aantal jaren op rij SEO Economisch Onderzoek 

de opdracht verleend om de volmachtmarkt te onderzoeken. De resultaten van dit 

onderzoek zijn voor het laatst gepubliceerd in oktober 2012. Nadien is de NVGA door haar 

leden gemachtigd om de aan MarketScan aangeleverde individuele data op verschillende 

wijze te groeperen in de NVGA VRA Database.  

Meer inzicht in en begrip van de onderliggende (markt)structuur dient ertoe bij te dragen dat 

er geen vooroordelen ontstaan die de marktwerking beperken en/of het belang van de klant 

schaden. Meer inzicht in de performance van de volmachtmarkt dient symptoombestrijding 

te voorkomen, waardoor effectief en efficiënt de echte knelpunten kunnen worden opgelost, 

ook als die nog niet aan het oppervlak liggen. 

Het verzekeringslandschap is fundamenteel aan het veranderen en het is de ambitie van de 

NVGA om gelijktijdig ook een paradigmaverschuiving te faciliteren van ‘veiligheid’ naar 

‘veiligstellen’: kostenefficiënt, nuttig en begrijpelijk!  

Binnen deze context publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op 3 augustus 2018 de 

cijfers van verzekeraars over 2017. Onder andere over de premies, schaden en kosten van 

verzekeraars per verzekeringsbranche. De nieuwe reeks (Solvency II) kent inmiddels twee 

waarnemingsjaren.  

Een goed moment voor het bestuur van de NVGA om haar bijdragen te leveren aan het 

verkrijgen van inzicht in de marktstructuur en de performance van haar leden en de opdracht 

te verlenen aan KoKo Kroup om het jaarrapport Performancemonitor Volmacht 2017 op te 

stellen. Aan de hand van het jaarrapport kan de performance van de NVGA-leden worden 

afgezet (benchmarking) tegen de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele 

verzekeraars actief in de volmachtmarkt.  

De Nederlandsche Bank 

In 2016 is voor verzekeraars het Solvency II-toezichtregime van start gegaan. Een 

belangrijke taak van DNB is het verzamelen en publiceren van statistieken over de 

Nederlandse financiële sector. 

Hiertoe heeft DNB nieuwe tabellen ontwikkeld waarin geaggregeerde informatie over de 

financiële positie van de verzekeringssector op basis van Solvency II te vinden is. Deze 
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informatie is gebaseerd op de toezichtrapportages van verzekeraars. In 2017 publiceerde 

DNB voor de eerste keer tabel 7.8: Premies, schaden en kosten van verzekeraars per 

verzekeringsbranche. In 2018 zijn Solvency II-cijfers op instellingsniveau toegevoegd. De 

tabellen zijn beschikbaar via de DNB-statistieken website.     

NVGA 

Met de VRA heeft het gevolmachtigde assurantiebedrijf periodiek inzicht in de 

resultaatontwikkeling van de volmachtportefeuille. De individuele data wordt voor de NVGA 

verzameld binnen een datawarehouse en gegroepeerd weergegeven. De resultaten worden 

beschikbaar gesteld via een QlikSense-applicatie binnen het MarketScan-platform. De 

applicatie maakt het mogelijk diverse doorsnedes te maken in de data naar 

verzekeringsbranche- en productgroep, type volmachtkantoor, boek- en schadejaren, 

klanttypen en type maatschappij. De totalen in deze rapportage geven een beeld van alle én 

uitsluitend de bij de NVGA aangesloten kantoren (bijlage 1), exclusief Delta Lloyd 

Schadeservice en Nationale-Nederlanden Schadeservice.  

Benchmarking 

Het jaarrapport Performancemonitor Volmacht 2017 is gebaseerd op informatie 

gepubliceerd door DNB, de individuele data van gevolmachtigde assurantiebedrijven 

verzameld door de NVGA en de hierna beschreven uitgangspunten. 

Gegevens verzekeraars  

DNB oefent toezicht uit op de Nederlandse verzekeringssector. Voor het grootste gedeelte 

van de sector is dit op basis van Solvency II, het nieuwe risicogebaseerde toezichtraamwerk 

dat is ingegaan per 1 januari 2016. DNB heeft in haar publicaties 7.8: Premies, schaden en 

kosten van verzekeraars per branche en Individuele gegevens verzekeraars (jaar) - die 

gebruikt zijn ten behoeve van het Jaarrapport Performancemonitor Volmacht 2017 - de 

premies, schaden en kosten Schade verwerkt van de onder toezicht van DNB staande 

verzekeraars (bijlage 2). Bekende verzekeraars die niet (meer) onder toezicht van DNB 

vallen en waarvan de individuele gegevens niet zijn verwerkt in de publicaties van DNB zijn 

bijvoorbeeld ARAG SE en Allianz Benelux SA. 

Verzekeringsbranches 

In de publicaties van DNB worden verzekeringsbranches onderscheiden die onder Solvency 

II zijn toegestaan. In de volmachtmarkt wordt binnen MarketScan ook een aantal 

hoofdbranches onderscheiden. Om inzicht te verkrijgen in de marktstructuur en de 
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performance van de NVGA-leden is voor de Performancemonitor Volmacht 2017 een 

uniforme indeling in verzekeringsbranches aangehouden.   

Performance-
monitor Volmacht 
2017 

Solvency II 
Verzekeringsbranches 

(DNB) 

MarketScan 

(MS-Hoofdbranche) 

Motorrijtuigen • Aansprakelijkheid 
motorrijtuigen  

• Overige motorrijtuigen-
verzekeringen 

• Motorrijtuigen 

Brand en andere 
schade aan zaken 

• Verzekeringen tegen 
brand en andere schade 
aan goederen 

• Brand 

Algemene 
aansprakelijkheid 

• Algemene 
aansprakelijkheid 

• Aansprakelijkheid 

Schepen, 
Luchtvaartuigen en 
andere 
transportmiddelen 

• Verzekeringen voor 
schepen, luchtvaartuigen 
en andere 
transportmiddelen (ZTL) 

• Luchtvaart 

• Transport 

Overige varia • Krediet en borgtocht 

• Verzekeringen tegen 
diverse geldelijke 
verliezen  

• Hulpverlening 

 

• Geldelijke verliezen 

• Varia 

• Recreatie 

• Technische 
verzekeringen 

• Overige 

• Pakketten 

Medische Varia 
(excl. Medische 
kosten 

• Verzekeringen tegen 
inkomensderving 

• Arbeidsongevallen 

• Medische varia 

Rechtsbijstand • Rechtsbijstand-
verzekeringen 

• Rechtsbijstand 

Medische kosten
  

• Verzekeringen tegen 
medische kosten 
(ziektekosten-
verzekeringen) 

• Zorg 

 

De navolgende MS-Hoofdbranche binnen de volmachtmarkt vallen buiten de branche 

Schadeverzekeringen en daarmee de reikwijdte van de Performancemonitor Volmacht 2017: 

• Uitvaart: (bruto geboekte premie) omzet 2017 - € 6,73 miljoen 

• Advies/Bemiddelingskosten: (bruto geboekte premie) omzet 2017 - € 5,67 miljoen 

• Financieel: (bruto geboekte premie) omzet 2017 - € 0,02 miljoen 

• Leven: (bruto geboekte premie) omzet 2017 - € 14,97 miljoen 
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Bruto - Direct Bedrijf 

Bij de vergelijking is uitgegaan van de brutopremie en schadecijfers van de branche 

schadeverzekeringen van het directe bedrijf en geaccepteerde proportionele herverzekering 

tezamen, voor herverzekeringsverplichtingen.  

Herverzekering is een balans-instrument om het vermogen van een verzekeraar te 

beschermen. Verzekeraars kunnen daarnaast bewust te veel herverzekeringspremie 

betalen, zodat een deel van de winst valt bij het moederbedrijf in het buitenland of de 

herverzekeringsdochter(s). Ook de activiteiten als herverzekeraar (geaccepteerde niet-

proportionele herverzekering) zijn buiten beschouwing gelaten.  

Door uit te gaan van de brutocijfers voor herverzekering is een zuivere vergelijking op basis 

van performance-indicatoren van de NVGA-leden mogelijk.  

Kostencomponenten 

In de publicaties van DNB zijn de premies, schaden en kosten van verzekeraars per 

verzekeringsbranche opgenomen. In de publicatie van de individuele gegevens per 

verzekeraar worden de kosten niet uitgesplitst2. In de publicatie van de premies, schaden en 

kosten van alle verzekeraars per verzekeringsbranche tezamen worden de kosten wel 

uitgesplitst. De navolgende kostencomponenten worden daarbij onderkend: 

• Administratiekosten 

• Vermogensbeheerkosten 

• Schadebehandelingskosten, exclusief de externe schadebehandelingskosten die zijn 

opgenomen in de schadebetalingen en schadevoorzieningen 

• Acquisitiekosten, waaronder de betaalde provisie, betaalde tekencommissie en de 

ontvangen herverzekeringscommissies of –provisies en winstaandelen 

herverzekering3 

• Overheadkosten 

 

                                                      
 

 

2 DNB wenst – ook na een verzoek hiertoe door KoKo Kroup - de kosten per individuele 
verzekeraar niet uitgesplitst per verzekeringsbranche en naar kostencomponent te 
publiceren omdat dit concurrentiegevoelige informatie is.  
3 De ontvangen herverzekeringscommissies of –provisies en winstaandelen worden niet 
apart gerapporteerd, waardoor de kosten ook niet genormaliseerd kunnen worden.  
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Boekjaar 

Binnen de verzekeringsbranche bestaat een tweetal boekingsprincipes: het boekjaar en het 

schadejaar. Het schadejaarprincipe wordt gebruikt om de verzekeringstechnische resultaten 

te beoordelen, waarbij schadebetalingen en mutaties in de schadevoorzieningen worden 

toegerekend aan het jaar waarin de schade is gevallen. Het boekjaarprincipe wordt 

toegepast bij het vaststellen van de jaarlijkse resultatenrekening, waarbij schadebetalingen 

en mutaties in de schadevoorzieningen worden toegerekend aan het boekjaar waarin de 

financiële verwerking heeft plaatsgevonden. Binnen het verzekeringsbedrijf staat de 

jaarlijkse resultatenrekening centraal. Binnen de Performancemonitor Volmacht 2017 wordt 

daarom de performance van de NVGA-leden afgezet tegen de performance van alle 

verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief op de volmachtmarkt op basis van 

boekjaarprincipe.    

Rentabiliteit 

De schaderatio verdiende premie (SRvp) is de belangrijkste performance indicator. De SRvp 

wordt berekend door de bruto 

geleden schaden (betaalde schaden en 

wijzigingen in de voorzieningen – reserves) uit te 

drukken in een percentage van de bruto 

verdiende premie. 

De schaderatio bepaalt de ruimte die 

beschikbaar is voor de dekking van 

de kosten en het behalen van een positief technisch resultaat. Bij een structureel te lage 

schaderatio kan in twijfel getrokken worden of het klantbelang voldoende centraal staat:  

voor de verzekering wordt een te hoge prijs gevraagd, het veronderstelde risico (nut) is niet 

voldoende aanwezig, de dienstverlening is niet efficiënt of de winstmarge is (te) hoog.  

Er moet per verzekeringsbranche een bandbreedte aan te geven zijn waarbinnen alle 

betrokken partijen tevreden zijn met de behaalde schaderatio. Marktpartijen hebben echter 

nog geen overeenstemming weten te bereiken. Voldoende marktwerking is noodzakelijk om 

het belang van de klant te borgen.  

 

 

 

 

Winstmarge

Kosten

Schaderatio

100% 
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De marktstructuur 

Totale marktomvang  

De totale markt voor schadeverzekeringen kent een omvang in 2017 van € 54,84 miljard 

(bruto geboekte premie). Exclusief de verzekeringsbranche Medische kosten bedraagt de 

omvang (2017) € 10,96 miljard, een groei van 2,3% ten opzichte van 2016. 

Het premie-inkomen is als volgt verdeeld over de verschillende verzekeringsbranches: 

De verzekeringsbranche 

Motorrijtuigen vormt de grootste 

verzekeringsbranche met een bruto 

geboekte premie van € 4,0 miljard, 

gevolgd door de verzekerings-

branche Brand met een bruto 

geboekte premie van € 3,1 miljard. 

Deze twee verzekeringsbranches 

tezamen zijn goed voor 65% van het 

totale premie-inkomen.  

Technische rekening  

De technische rekening over het boekjaar 2017 van alle verzekeraars tezamen geeft het 

navolgende beeld: 

Voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 
(direct bedrijf en geaccepteerde proportionele 
herverzekering) - Bruto -  (miljoenen euro's) 

Totale mark 
(2017),  
excl. 

‘Medische 
kosten’  

% (B) 

Geboekte premie (A)  €      10.963    

Verdiende premie (B)  €      10.958    

Geleden schaden (C)  €        6.910  63,1% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €             -7    

Totale kosten  €        3.796  34,6% 

Operationele kosten  €        1.086  9,9% 

Administratiekosten  €           529  4,8% 

Schadebehandelingskosten  €           557  5,1% 

Acquisitiekosten  €        2.122  19,4% 

Vermogensbeheerkosten   €            11  0,1% 

Overheadkosten  €           577  5,3% 

Overige kosten  €             -    0,0% 

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Gevolmachtigde assurantiebedrijven 

Er zijn 174 volmachtkantoren aangesloten bij de NVGA. Alle kantoren hebben individuele 

data aangeleverd. 

Binnen de volmachtmarkt worden de volgende type kantoren onderscheiden: 

• Huisvolmachten – Klein met een bruto geboekte premie kleiner dan € 2,5 miljoen 

• Huisvolmachten – Middelgroot met een bruto geboekte premie van € 2,5 tot en met € 

5 miljoen 

• Huisvolmachten – Groot met een bruto geboekte premie van meer dan € 5 miljoen 

• Serviceproviders – kantoren met meer dan de helft van de geboekte premie via 

externe advies- en/of bemiddelingsbedrijven.  

 

De ledenadministratie van de NVGA kent een verdergaande differentiatie naar bruto 

geboekte premie. 

Categorie (ledenadministratie) 
 Huis-

volmacht  
 Service 
provider  

Geboekte premie tot € 2.000.000,-                 26                       -    

Geboekte premie vanaf € 2.000.000,- tot € 5.000.000,-                 48                        3  

Geboekte premie vanaf € 5.000.000,- tot € 15.000.000,-                 37                        5  

Geboekte premie vanaf € 15.000.000,- tot € 50.000.000,-                 31                        8  

Geboekte premie vanaf € 50.000.000,-                   9                        7  

Totaal               151                      23  

 

In deze rapportage wordt de binnen de volmachtmarkt gebruikelijke indeling naar type 

kantoor aangehouden.  

Marktaandelen  

Het marktaandeel (totale markt, excl. Medische kosten) van de volmachtkantoren 

aangesloten bij de NVGA bedraagt in 2017 28,1%. De marktaandelen variëren per 

verzekeringsbranche per type kantoor.  

De 100 grote huisvolmachten en de serviceproviders - tezamen 66% van de NVGA leden -  

zijn samen goed voor 93,5% van de volmachtmarkt. De marktaandelen per type kantoor 

vormen een reflectie van de consolidatie en schaalvergroting binnen de volmachtmarkt.  

Bron: NVGA 
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De volmachtmarkt vormt een belangrijk distributiekanaal. Er is sprake van een 

consolidatieslag in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Ook het aantal 

volmachtverstrekkende schadeverzekeraars krimpt sterk. Hierdoor verschraalt het aanbod. 

Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. Concurrentie leidt tot gezonde marktwerking 

door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. Alleen als consumenten, 

bedrijven en instellingen voldoende keuzemogelijkheden hebben, is er voldoende 

marktwerking.  

Na de overname van Generali door ASR  en Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden, 

ontstaat echter een oligopolistische markt. De C4-index zal verder toenemen indien Vivat 

overgenomen zou worden door één van de 4 grootste marktpartijen. Meestal wordt een 

markt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (de concentratiegraad uitgedrukt in 

het gezamenlijke marktaandeel van de 4 grootste marktpartijen) groter is dan circa 70%. De 

C4-index per verzekeringsbranche bedraagt: 

C4-index 
Motor-

rijtuigen 

Brand en 
andere 
schade 

aan 
zaken 

Algemene 
aan-

sprakelijkheid 

Schepen, 
luchtvaartuigen  

en andere 
transport- 
middelen 

Overige 
varia  

Medische 
Varia 
(excl. 

Medische 
kosten) 

Huidig 54,5% 61,0% 64,6% 50,9% 51,8% 73,8% 

Verwachting¹ 64,5% 69,7% 71,7% 64,3% 51,8% 81,3% 

Inbedding Vivat 69,3% 69,7% 71,7% 64,3% 55,9% 82,9% 

¹ Fusie/Overname Delta Lloyd - NN en Generali - ASR   

 

Bron: DNB / NVGA (miljoenen euro's) 

Bron: DNB  
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Marktsegmenten 

Doelgroepen 

Binnen de volmachtmarkt wordt een tweetal marktsegmenten onderscheiden: de particuliere 

markt en de zakelijk markt. Bij een klein deel van de verzekeringen die worden uitgevoerd 

door gevolmachtigde assurantiebedrijven is niet specifiek aan te geven of deze binnen de 

particuliere markt of zakelijke markt vallen.  

• De particuliere markt is in 2017 gegroeid met 6,1% en kent een omvang (2017) van € 

1,7 miljard (bruto geboekte premie). 

• De zakelijke markt is in 2017 gegroeid met 12,6% en kent een omvang (2017) van € 

1,3 miljard (bruto geboekte premie). 

• Het segment “Onbekend” kent een omvang (2017) van € 85,3 miljoen (bruto geboekte 

premie). 

 

Producten 

Binnen de volmachtmarkt is het gebruikelijk geworden om naast of in plaats van de eigen 

verzekeringen van de volmachtverstrekkende schadeverzekeraars (de zogenaamde 100%-

tekening) ook binnen een (vaste) verdeling van verzekeraars risico's te tekenen (pool-

tekening of co-assurantie). Bij de pooltekening wordt het product, de premie en de 

voorwaarden samen met de deelnemende verzekeraar(s) ontwikkeld en afgestemd op de 

specifieke doelgroep of de eigen klantenkring van een gevolmachtigd assurantiebedrijf, de 

zogenaamde huismerkverzekeringen 

Steeds vaker worden huismerkverzekeringen geplaatst bij één verzekeraar. Het premie-

inkomen van deze 100%-huismerken wordt ook verantwoord onder de zogenaamde 100%-

tekening. 

Boekjaar 2017 Particulier Zakelijk Totale markt 

Bruto geboekte premie 
(miljoenen euro's) 

100% Pools 100% Pools 100% Pools 

Huisvolmachten – 
Klein  €      23   €      12   €      12   €        2  €      35  €      14  

Huisvolmachten - 
Middelgroot  €      54   €      33   €      37  €      22   €      90   €      55  

Huisvolmachten – 
Groot  €     339   €     342   €     368   €     411   €     706   €     753 

Service providers  €     705   €     186   €     324   €     133   €  1.029   €     319 

Totaal NVGA  €  1.120   €     573  €     740   €     568   €  1.860   €  1.141 

 Bron: NVGA 
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Ook in 2017 is de pooltekening gegroeid met 2,9% en kent een omvang van € 1,1 miljard 

(bruto geboekte premie). Het aandeel van de pooltekening en de ontwikkeling verschilt per 

doelgroep en type kantoor.  

Ontwikkeling  
2016 - 2017 

Particulier Zakelijk Totale markt 

100% Pools 100% Pools 100% Pools 

Huisvolmachten –  
Klein 15,1% 0,8% 28,8% 7,4% 19,5% 1,8% 

Huisvolmachten- 
Middelgroot 12,0% -5,2% 14,1% 4,8% 12,8% -1,4% 

Huisvolmachten –  
Groot 10,0% -1,9% 11,0% 0,9% 10,5% -0,4% 

Service providers 10,0% 1,3% 25,2% 33,2% 14,4% 12,5% 

Totaal NVGA 10,2% -1,0% 17,2% 7,1% 12,9% 2,9% 

 Bron: NVGA 
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Motorrijtuigen 
De verzekeringsbranche Motorrijtuigen kent een omvang in 2017 van € 4,0 miljard (bruto 

geboekte premie). De belangrijkste speler is Achmea met een marktaandeel van 27,6%. De 

gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een marktaandeel van 33,6%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Motorrijtuigen 74,1%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen alle type kantoren een lager 

dan marktgemiddelde schaderatio. De schaderatio van de totale volmachtmarkt ligt 7,8%-

punten lager dan marktgemiddeld, een positieve afwijking van -11%. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Motorrijtuigen 31,9%, exclusief de acquisitiekosten 13,4%. Er is geen 

inzicht in de toerekening van de overheadkosten (4,6%), de vermogensbeheerkosten (0,1%) 

en de operationele kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per 

individuele verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele 

kostencomponenten.  

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk.  

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 9,5% van de bruto 

verdiende premie (2017).   

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de particuliere markt een lagere schaderatio kent 

dan de zakelijke markt. 

Motorrijtuigen Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €     920,4     €     424,7    

Verdiende premie (B)  €     917,8     €     422,1    

Geleden schaden (C)   €     601,6  65,5%  €     286,5  67,9% 

Totale kosten  €     253,0  27,6%  €     100,1  23,7% 

Acquisitiekosten  €     253,0  27,6%  €     100,1  23,7% 

Provisie  €     164,2  17,9%  €      61,6  14,6% 

Tekencommissie  €      88,8  9,7%  €      38,5  9,1% 
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Brand en andere schade aan zaken 
De verzekeringsbranche Brand en andere schade aan zaken kent een omvang in 2017 van  

€ 3,1 miljard (bruto geboekte premie). De belangrijkste speler is Achmea met een 

marktaandeel van 27,4%. De gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een 

marktaandeel van 23,1%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Brand en andere schade aan zaken 51,7%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen alle type kantoren een lager 

dan marktgemiddelde schaderatio. De schaderatio van de totale volmachtmarkt ligt 2,0%-

punten lager dan marktgemiddeld, een positieve afwijking van -4%. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Brand en andere schade aan zaken 37,4%, exclusief de 

acquisitiekosten 15,4%. Er is geen inzicht in de toerekening van de overheadkosten (5,5%), 

de vermogensbeheerkosten (0,1%) en de operationele kosten per distributiekanaal 

(Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per individuele verzekeraar ontbreekt ook de 

uitsplitsing naar alle individuele kostencomponenten.  

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 11,9% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de schaderatio binnen de particuliere en de 

zakelijke markt gelijk is. 

Brand en andere schade aan zaken Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €     467,0     €     242,4    

Verdiende premie (B)  €     467,3     €     242,2    

Geleden schaden (C)   €     227,0  48,6%  €     117,7  48,6% 

Totale kosten  €     171,9  36,8%  €      80,4  33,2% 

Acquisitiekosten  €     171,9  36,8%  €      80,4  33,2% 

Provisie  €     113,8  24,4%  €      53,6  22,1% 

Tekencommissie  €      58,0  12,4%  €      26,8  11,1% 
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Algemene aansprakelijkheid 
De verzekeringsbranche Algemene aansprakelijkheid kent een omvang (2017) van € 0,9 

miljard (bruto geboekte premie). De belangrijkste speler is Achmea met een marktaandeel 

van 27,7%. De gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een marktaandeel van 

25,1%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Algemene aansprakelijkheid 63,1%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen alle type kantoren een lager 

dan marktgemiddelde schaderatio. De schaderatio van de totale volmachtmarkt ligt 10,6%-

punten lager dan marktgemiddeld, een positieve afwijking van -17%. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Algemene aansprakelijkheid 42,0%, exclusief de acquisitiekosten 

21,0%. Er is geen inzicht in de toerekening van de overheadkosten (6,8%), de 

vermogensbeheerkosten (0,2%) en de operationele kosten per distributiekanaal 

(Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per individuele verzekeraar ontbreekt ook de 

uitsplitsing naar alle individuele kostencomponenten.  

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 11,7% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de zakelijke markt een lagere schaderatio kent 

dan de particuliere markt. 

Algemene aansprakelijkheid Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      76,6     €     131,0    

Verdiende premie (B)  €      76,7     €     128,7    

Geleden schaden (C)   €      46,4  60,6%  €      60,7  47,2% 

Totale kosten  €      27,3  35,6%  €      42,7  33,2% 

Acquisitiekosten  €      27,3  35,6%  €      42,7  33,2% 

Provisie  €      17,4  22,6%  €      28,5  22,2% 

Tekencommissie  €      10,0  13,0%  €      14,2  11,0% 
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Medische varia 
De verzekeringsbranche Medische varia kent een omvang in 2017 van € 1,5 miljard (bruto 

geboekte premie). De belangrijkste speler is ASR met een marktaandeel van 27,5%. De 

gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een marktaandeel van 27,8%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Medische Varia 72,2%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen alle type kantoren een lager 

dan marktgemiddelde schaderatio. De schaderatio van de totale volmachtmarkt ligt 16,1%-

punten lager dan marktgemiddeld, een positieve afwijking van -22%4. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Medische varia 28,1%, exclusief de acquisitiekosten 13,0%. Er is geen 

                                                      
 

 

4 Deze afwijking wordt (deels) veroorzaakt door een afwijkende methodiek of het ontbreken 
van reserveringen op inkomensverzekeringen. Op boekjaar wordt de afwijking deels teniet 
gedaan. 

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

inzicht in de toerekening van de overheadkosten (4,5%), de vermogensbeheerkosten (0,1%) 

en de operationele kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per 

individuele verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele 

kostencomponenten.  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 10,5% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de particuliere markt een lagere schaderatio kent 

dan de zakelijke markt. 

Medische Varia (excl. Medische kosten) Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      23,2     €     339,4    

Verdiende premie (B)  €      23,4     €     339,4    

Geleden schaden (C)   €        4,7  19,9%  €     211,4  62,3% 

Totale kosten  €        6,6  28,3%  €      71,5  21,1% 

Acquisitiekosten  €        6,6  28,3%  €      71,5  21,1% 

Provisie  €        4,2  17,8%  €      35,2  10,4% 

Tekencommissie  €        2,5  10,5%  €      36,4  10,7% 
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Schepen, luchtvaartuigen etc. 
De verzekeringsbranche Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen kent een 

omvang in 2017 van € 0,3 miljard (bruto geboekte premie). De belangrijkste speler is Delta 

Lloyd met een marktaandeel van 18,9%. De gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben 

samen een marktaandeel van 41,9%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 49,5%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen bijna alle type kantoren een 

lager dan marktgemiddelde schaderatio. Alleen de grote huisvolmachten kennen een hoger 

dan marktgemiddelde schaderatio. Door de omvang van de portefeuille via grote 

huisvolmachten ligt de schaderatio van de totale volmachtmarkt 8,2%-punten hoger dan 

marktgemiddeld, een negatieve afwijking van 17%. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 34,3%, 

exclusief de acquisitiekosten 16,4%. Er is geen inzicht in de toerekening van de 

overheadkosten (5,7%), de vermogensbeheerkosten (0,3%) en de operationele kosten per 

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct).Per individuele verzekeraar 

ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele kostencomponenten.  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 9,4% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de particuliere markt een lagere schaderatio kent 

dan de zakelijke markt. 

Schepen, luchtvaartuigen en andere 
transportmiddelen 

Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      18,6     €      96,6    

Verdiende premie (B)  €      19,0     €      94,4    

Geleden schaden (C)   €        8,8  46,3%  €      56,2  59,6% 

Totale kosten  €        5,7  30,1%  €      24,1  25,5% 

Acquisitiekosten  €        5,7  30,1%  €      24,1  25,5% 

Provisie  €        3,8  20,0%  €      15,3  16,3% 

Tekencommissie  €        1,9  10,1%  €        8,8  9,3% 
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Overige varia 
De verzekeringsbranche Overige varia kent een omvang in 2017 van € 0,5 miljard (bruto 

geboekte premie). De belangrijkste speler is Achmea met een marktaandeel van 24,6%. De 

gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een marktaandeel van 23,0%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de bruto verdiende premie bedraagt binnen 

de verzekeringsbranche Overige varia 51,5%. 

De gevolmachtigd assurantiebedrijven tezamen kennen binnen bijna alle type kantoren een 

lager dan marktgemiddelde schaderatio. Alleen de service providers kennen een hoger dan 

marktgemiddelde schaderatio. Door de omvang van de portefeuille via serviceproviders ligt 

de schaderatio van de totale volmachtmarkt 1,3%-punten hoger dan marktgemiddeld, een 

negatieve afwijking van 3%. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Overige varia 33,0%, exclusief de acquisitiekosten 14,1%. Er is geen 

inzicht in de toerekening van de overheadkosten (5,4%), de vermogensbeheerkosten (0,0%) 

en de operationele kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en Direct). Per 

individuele verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele 

kostencomponenten.  

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA  

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 11,9% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de zakelijke markt een lagere schaderatio kent 

dan de particuliere markt. 

Overige varia  Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      84,7     €      25,7    

Verdiende premie (B)  €      83,0     €      25,3    

Geleden schaden (C)   €      42,3  51,0%  €      12,6  50,0% 

Totale kosten  €      28,6  34,5%  €        8,0  31,7% 

Acquisitiekosten  €      28,6  34,5%  €        8,0  31,7% 

Provisie  €      18,7  22,6%  €        4,9  19,5% 

Tekencommissie  €        9,9  11,9%  €        3,1  12,2% 
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Rechtsbijstand 
De verzekeringsbranche Rechtsbijstand kent een omvang (in 2017 van € 0,7 miljard (bruto 

geboekte premie). De belangrijkste speler is Achmea met een marktaandeel van 25,6%. De 

gevolmachtigd assurantiebedrijven hebben samen een marktaandeel van 21,8%. 

Geleden schade 

De gemiddelde geleden schade (2017) in % van de verdiende premie bedraagt binnen de 

verzekeringsbranche Rechtsbijstand 44,5%. De geregistreerde geleden schadelast binnen 

de volmachtmarkt geeft geen representatief beeld van de werkelijkheid. De 

schadebehandeling wordt uitgevoerd door juridische dienstverleners of gespecialiseerde 

verzekeraars die niet allemaal ook de uiteindelijke geleden schade rapporteren aan de 

gevolmachtigd assurantiebedrijven. 

 

 

Kosten 

De gemiddelde kosten (2017) in % van de bruto verdiende premie bedragen binnen de 

verzekeringsbranche Rechtsbijstand 44,2%, exclusief de acquisitiekosten 23,5%. Er is geen 

inzicht in de toerekening van de overheadkosten (7,6%) , de vermogensbeheerkosten 

(0,0%) en de operationele kosten per distributiekanaal (Provinciaal, Volmacht, Beurs en 

Direct). Per individuele verzekeraar ontbreekt ook de uitsplitsing naar alle individuele 

kostencomponenten.  

Bron: DNB / NVGA 
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Bron: NVGA 

Uit de analyse van de door DNB gepubliceerde data blijkt dat er zeer grote afwijkingen zijn 

in de totale kosten van de diverse individuele verzekeraars ten opzichte van de gemiddelde 

kosten (zie bijlage 3, tabellen). Zonder nadere uitsplitsing van de kostenstructuur is geen 

verantwoorde vergelijking mogelijk. 

Een aantal verzekeraars heeft daarnaast de uitvoering van de schadebehandeling 

uitbesteed aan een gespecialiseerde verzekeraar, veelal gecombineerd met een 

‘herverzekeringscontract’ waarbij verliezen en de winsten volledig worden teruggegeven aan 

de verzekeraars in de vorm van ‘Provisie/winstdeling ontvangen van herverzekeraars’. Deze 

provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars wordt als negatieve kosten verwerkt 

in de acquisitiekosten, waardoor ook de totale kosten gedrukt worden. In bijlage 3, tabellen, 

Technische rekening Rechtsbijstand (2017) is een aantal sprekende voorbeelden terug te 

vinden. De totale kosten, uitgedrukt in een % van de bruto verdiende premie, zijn negatief bij 

ASR (-9,9%), Delta Lloyd (-17,0%), Generali (-20,3%) en Reaal (-5,4%). 

De gemiddelde tekencommissie (inclusief kwaliteitsbeloning en de winstopslag voor het 

gevolmachtigd assurantiebedrijf) binnen de volmachtmarkt, deels een vergoeding voor het 

uitvoeren van de (polis)administratie en schadebehandeling, bedraagt 11,2% van de bruto 

verdiende premie (2017). 

Doelgroepen 

Uit de technische rekening, uitgesplitst naar de beide segmenten Particulier en Zakelijk, 

komt naar voren dat in het boekjaar 2017 de particuliere markt goed is voor bijna 68% van 

de bruto geboekte premie. 

De geregistreerde geleden schadelast binnen de volmachtmarkt geeft geen representatief 

beeld van de werkelijkheid 

Rechtsbijstand Particulier Zakelijk 

VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €     102,1     €      48,1    

Verdiende premie (B)  €     102,5     €      48,2    

Geleden schaden (C)   €      18,7  18,3%  €        5,5  11,5% 

Totale kosten  €      31,5  30,8%  €      14,7  30,5% 

Acquisitiekosten  €      31,5  30,8%  €      14,7  30,5% 

Provisie  €      20,1  19,6%  €        9,3  19,3% 

Tekencommissie  €      11,5  11,2%  €        5,4  11,2% 
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Tot slot 
Aan de hand van het jaarrapport Performancemonitor Volmacht 2017 kan inzicht verkregen 

worden in de performance van alle NVGA-leden tezamen en naar type kantoor. De 

performance verschilt per verzekeringsbranche en per type kantoor en vormt slechts een 

benchmark waartegen de performance van individuele leden kan worden afgezet. 

Daarnaast kan de performance worden afgezet tegen de performance van alle verzekeraars 

tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmacht.  

Om het inzicht in de marktstructuur en de performance van het gevolmachtigde 

assurantiebedrijf te verbeteren is ook een aantal verbeterpunten aangegeven. 

Met de Performancemonitor Volmacht 2017 heeft KoKo Kroup – met medewerking van de 

NVGA – het inzicht in de volmachtmarkt willen verbeteren. Het is aan de verzekeraars, de 

NVGA en DNB om te bepalen of en zo ja op welke wijze zij een verdere bijdrage willen 

leveren aan ‘toenemend inzicht’.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Leden van de NVGA 

• A.B.W. Volmacht B.V. 

• A.J.P. Assuradeuren B.V. 

• A.V.A. Assuradeuren B.V. 

• ABF Assuradeuren B.V. 

• Actua Assuradeuren B.V. 

• Aevitae B.V. 

• Agevo Assurantiën B.V. 

• ANAC Backoffice  

• Assicuro Assuradeuren B.V. 

• Assuon B.V. 

• BB Assuradeuren B.V. 

• Biemans Assuradeuren B.V. 

• Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. 

• Bijdevaate Assuradeuren B.V. 

• Blaak Assuradeuren B.V. 

• Bongers & Lemmers Assuradeuren B.V. 

• Boot Assuradeuren B.V. 

• Brandsma Assuradeuren Oldeberkoop B.V. 

• Bruton Assuradeuren B.V. 

• BSB Volmachten B.V. 

• Cascade Assuradeuren 

• CDS Assuradeuren B.V. 

• Centraal Nederlands Adviesbureau (C.N.A)                 

• Centraal Volmachtbedrijf B.V. 

• Claeren & Co B.V. 

• Confident Limburg B.V. 

• Connect Assuradeuren B.V. 

• Consent Assuradeuren B.V. 

• Corstanje Assuradeuren B.V. 

• CUMELA Assuradeuren B.V. 

• DAK Volmacht B.V. 

• Dazure B.V. 

• De Bruyn & Bremer Assuradeuren B.V.  

• De Heer Assuradeuren B.V. 
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• De Jong Assuradeuren B.V. 

• De Leeuw Assuradeuren B.V. 

• Den Ouden Assuradeuren B.V. 

• Der Kinderen Assuradeuren B.V. 

• DGA Verzekeringen B.V. 

• Diverz! 

• Don Assuradeuren B.V. 

• Drechtsteden Zekerheid B.V. 

• Drie-Ass Amsterdam B.V. 

• Driekleur Assuradeuren B.V. 

• J.H. van Duuren Assuradeuren 

• E.A.G. Assuradeuren B.V. 

• Elmac Assuradeuren B.V. 

• Endema Haarlem Assuradeuren B.V. 

• Felison Assuradeuren  

• Fidus Assuradeuren 

• Florius 

• FGD Assuradeuren B.V. 

• FMA Volmachtbedrijf B.V. 

• Frisia Assuradeuren B.V. 

• Gaba Assurantiën  

• GFD Assuradeuren B.V. 

• GHW Assuradeuren B.V. 

• Gouda en Bredius Assuradeuren 

• Groene Hart Assuradeuren 

• Guijt Assuradeuren B.V. 

• H & L Assuradeuren B.V. 

• Haags Assuradeuren Bedrijf B.V. 

• Haarlemmermeer Assuradeuren B.V. 

• Heeres Assuradeuren B.V. 

• Heinenoord Assuradeuren B.V. 

• Helviass Verzekeringen B.V. 

• Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V. 

• Heuts Assuradeuren B.V.  

• HK Assuradeuren B.V. 

• Hoeijmakers Assuradeuren B.V. 

• Holland Rijnland Assuradeuren B.V. 

• Hollandia Assuradeuren B.V. 
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• Hondsrug Assuradeuren B.V. 

• HZB Volmacht B.V. 

• ikRijverzekerd Assuradeuren B.V. 

• Independer.nl Services B.V. 

• Intrasurance B.V. 

• Honestas Assuradeuren 

• Jacobs & Brom B.V. 

• H. Jansen Assuradeuren B.V. 

• Jonker-Scheffers Volmacht B.V. 

• Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. 

• KHB Assuradeuren  

• KLG Assuradeuren B.V. 

• Kroezen Volmacht B.V. 

• Kuiper Assuradeuren B.V. 

• Langterm Assuradeuren B.V. 

• Laponder Assuradeuren B.V. 

• Licent Assuradeuren B.V. 

• Liers Assuradeuren Bedrijf 

• Lodewijk Assuradeuren B.V. 

• Lussenburgvolmacht B.V.  

• Luyten Assuradeuren B.V. 

• Mandaat Assuradeuren B.V. 

• Meijers Assuradeuren B.V. 

• Melching Assuradeuren B.V. 

• Mercedes-Benz Assuradeuren B.V. 

• Mooijman Volmachtbedrijf B.V. 

• Mulderij Assuradeuren B.V. 

• Mutsaerts Assuradeuren B.V. 

• Nedasco B.V. 

• Nederlandse Assuradeuren B.V. 

• Noorderlinge B.V. 

• Numan Assuradeuren B.V. 

• NVO Verzekeringen B.V. 

• Offermans en Snijder Assuradeuren B.V. 

• Overwater Volmachtbedrijf B.V. 

• P.H. Verheul Assuradeuren B.V. 

• Padmos Assuradeuren B.V. 

• Parkstad Assuradeuren B.V. 
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• Polaris Assuradeuren B.V. 

• PolisPartner 

• Private Insurance Assuradeuren B.V. 

• R. Mees & Zoonen Assuradeuren B.V. 

• Raadhoven B.V. 

• Raspoort Assuradeuren B.V. 

• Regiopolis B.V. 

• Rensen Assuradeuren B.V. 

• Risk Assuradeuren B.V. 

• Robbe Assuradeuren B.V. 

• SAA Assuradeuren B.V. 

• Salland Assuradeuren B.V. 

• Procuraat Assuradeuren B.V.  

• Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V. 

• Schreuder & Schreuder Assuradeuren B.V.  

• SII Assuradeuren B.V. 

• SL2 Assuradeuren B.V. 

• Slegt & Seatiël B.V. 

• Sleutelstad Assuradeuren B.V. 

• Summa Assuradeuren B.V. 

• SuperGarant Assuradeuren B.V. 

• SUREbusiness B.V. 

• SWA Assuradeuren Veenendaal B.V. 

• Thoma Assuradeuren B.V. 

• Turien en Co. Assuradeuren C.V. 

• Twenvo B.V. h.o.d.n. Rivez Assuradeuren 

• UMG Assuradeuren B.V. 

• Uninoord Assuradeuren B.V. 

• Unipolis B.V. 

• Unirisk Assuradeuren B.V.  

• UW Assuradeuren B.V. 

• VAG Assuradeuren B.V. 

• Van den Hoven Assuradeuren B.V. 

• Van der Linden Assuradeuren B.V. 

• Van Helvoort Assuradeuren B.V. 

• Van Kampen Assuradeuren B.V. 

• Chabot Assuradeuren B.V. 

• Van Loon Volmacht B.V.  
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• Van Steensel Assuradeuren B.V. 

• VBJ Assuradeuren B.V. 

• VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. 

• VDF Verzekeringen  

• Veerhaven Assuradeuren B.V. 

• Verberkmoes New Business B.V. 

• VIB Assuradeuren B.V. 

• Volmacht Assurantiebedrijf Bouten B.V. 

• Volmachtbedrijf Hoofdstad B.V. 

• Volmachtkantoor Nederland B.V. 

• Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. 

• VSP Volmachten B.V.  

• VSZ Assuradeuren B.V. 

• Vugts Volmacht B.V. 

• VVS Assuradeuren B.V. 

• W & W Assuradeuren B.V. 

• W.P. van der Held Assuradeuren B.V. 

• Weitenberg Assuradeuren B.V. 

• Westeinder Assuradeuren B.V. 

• WestlandUtrecht Verzekeringen B.V. 

• Woongarant Volmacht B.V. 

• Wuthrich Assuradeuren B.V. 

• Zekerhuis Assuradeuren B.V. 

• Zicht volmachtbedrijf B.V. 

• Zuiderhuis Assuradeuren B.V. 

• KeyWest Insurance 
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Bijlage 2: Onder toezicht van de DNB staande verzekeraars 

• ABN AMRO Captive N.V. 

• ABN AMRO Schadeverzekering N.V. 

• Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 

• Achmea Reinsurance Company N.V. 

• Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

• Achmea Zorgverzekeringen N.V. 

• Actua Schadeverzekering N.V. 

• AEGON Schadeverzekering N.V. 

• Akzo Nobel Assurantie N.V. 

• AnderZorg N.V. 

• Anker Verzekeringen N.V. 

• Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. 

• ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V. 

• ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. 

• ASR Levensverzekering N.V. 

• ASR Schadeverzekering N.V. 

• Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. 

• Blue Square Re N.V. 

• BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 

• BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 

• Brand New Day Levensverzekeringen N.V. 

• DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 

• De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 

• de Vereende N.V. 

• Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. 

• Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. 

• DSW U.A., OWM Zorgverzekeraar 

• DSW Ziektekostenverzekeringen N.V. 

• Dutch Shipping Defence N.V. 

• E.O.C. Onderlinge Schepenverzekering U.A. 

• Enel Insurance N.V. 

• Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. 

• Eno Zorgverzekeraar N.V. 

• FBTO Zorgverzekeringen N.V. 

• Generali schadeverzekering maatschappij N.V. 

• Goudse Schadeverzekeringen N.V. 
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• Groot Amsterdam (VGA), N.V. Verzekeringsbedrijf 

• Hagelunie, N.V. 

• HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 

• Interpolis Zorgverzekeringen N.V. 

• Intreas N.V. 

• IZA Zorgverzekeraar N.V. 

• Klaverblad Levensverzekering N.V. 

• Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. 

• KMU Verzekeringen N.V. 

• Loyalis Leven N.V. 

• Loyalis Schade N.V. 

• Maas Lloyd, N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij 

• Menzis N.V. 

• Menzis Zorgverzekeraar N.V. 

• Mercurius, N.V. Algemene Risico Verzekering Maatschappij 

• Midglas N.V., Glasassurantie Maatschappij 

• N.V. Noordhollandsche van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij 

• N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 

• N.V. Univé Her 

• N.V. Univé 'Het Zuiden' Schadeverzekeringen 

• N.V. Univé Schade 

• N.V. Zorgverzekeraar UMC 

• National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V. 

• Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 

• NN Non-Life Insurance N.V. 

• NN Re (Netherlands) N.V. 

• NS Insurance N.V. 

• O.W.M. Zorgverz. Zorg en Zekerheid UA 

• OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. 

• OHRA Zorgverzekeringen N.V. 

• Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Univé Leerbroek en Omstreken B.A. 

• Onderlinge Verzekeringmaatschappij 'SOM' U.A. 

• Onderlinge Verzekerings-Maatschappij 'Noord Nederlandsche P&I Club' U.A. 

• Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Groningen U.A. 

• Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Samen U.A. 

• Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. 

• Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk 

B.A. 
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• ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. 

• ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. 

• OOM Global Care N.V. 

• OOM Schadeverzekering N.V. 

• OWM CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. 

• OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. 

• Rabo Herverzekeringsmaatschappij N.V. 

• Reaal Schadeverzekeringen N.V. 

• Reis- en Rechtshulp N.V. 

• Robein Leven N.V. 

• Roeminck Insurance N.V. 

• Samenwerking Glasverzekering N.V. 

• Sazas U.A., Onderlinge waarborgmaatschappij 

• Scheepsverzekeringsmaatschappij Compact 'DOV' N.V. 

• Stad Holland Zorgverzekeraar Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. 

• Stichtsche Onderlinge Brand-Herverzekering U.A. 

• TVM Verzekeringen N.V. 

• Unilever Insurances N.V. 

• Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 

• Univé Hollands Noorden U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij 

• Univé Noord-Nederland Verzekeraar N.V. 

• Univé Oost Brandverzekeraar N.V. 

• Univé Regio + Brandverzekering N.V. 

• Univé Rivierenland Brandverzekeraar N.V. 

• Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

• Univé Zorg, N.V. 

• Univé Zuid-Holland Brandverzekeraar N.V. 

• UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. 

• VGZ voor de Zorg N.V. 

• VGZ Zorgverzekeraar N.V. 

• VvAA schadeverzekeringen N.V. 

• Woningborg N.V. 

• Zevenwouden U.A., Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij 

• Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. B+A 

• ZLM U.A., Onderlinge Verzekering Maatschappij 
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Bijlage 3: Tabellen 

Bruto geboekte premie per verzekeringsbranche (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Branche: voor schadeverzekerings- en 
herverzekeringsverplichtingen (direct bedrijf en 

geaccepteerde proportionele herverzekering) - Bruto - 
Direct Bedrijf (miljoenen euro's) 

Bruto 
geboekte 
premie  

 Medische Varia¹   €        1.452  

 Motorrijtuigen²   €        4.045  

 Brand en andere schade aan zaken   €        3.137  

 Algemene aansprakelijkheid   €          851  

 Overige varia³   €          500  

 Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen   €          282  

 Rechtsbijstand   €          696  

¹ Inkomensbescherming, Arbeidsongevallen, excl. Medische kosten 

² Aansprakelijkheid motorrijtuigen en Overige motorrijtuigen 

³ Diverse geldelijke verliezen, Hulpverlening en Krediet en borgtocht 

Bron: DNB 
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Technische rekening Motorrijtuigen (2017) 

Motorrijtuigen 
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      21,4     €      55,4     €     650,9     €     631,7     €  1.359,4     €  4.045,0    

Verdiende premie (B)  €      21,5     €      56,0     €     647,5     €     639,3     €  1.354,3     €  4.039,0    

Geleden schaden (C)  €      13,2  61,4%  €      35,3  62,9%  €     418,6  64,6%  €     430,3  67,3%  €     897,3  66,3%  €  2.992,0  74,1% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €     -11,0    

Totale kosten  €        6,1  28,4%  €      15,6  27,9%  €     160,5  24,8%  €     174,3  27,3%  €     356,4  26,3%  €  1.289,0  31,9% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     353,0  8,7% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     160,0  4,0% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     193,0  4,8% 

Acquisitiekosten  €        6,1  28,4%  €      15,6  27,9%  €     160,5  24,8%  €     174,3  27,3%  €     356,4  26,3%  €     747,0  18,5% 

Provisie  €        4,0     €      10,2     €     102,3     €     111,2     €     227,8     €          -      

Tekencommissie  €        2,1     €        5,4     €      58,2     €      63,0     €     128,7     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van  
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €        3,0  0,1% 

Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     186,0  4,6% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     

  Bron: DNB / NVGA 
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Motorrijtuigen 
Achmea Schade 

verzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €          1.117,2     €     521,3     €     328,7     €       170,3    

Verdiende premie (B)  €           1.105,0     €     529,8     €     334,3     €       156,9    

Geleden schaden (C)  €              854,6  77,3%  €     374,8  70,7%  €     264,0  79,0%  €       135,6  86,4% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €              348,8  31,6%  €     170,0  32,1%  €     109,1  32,6%  €         45,3  28,8% 

 

Motorrijtuigen 
Goudse 

Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij 
Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringen 

N.V. 

UVM Verzekerings-
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A) €      45,7    €     233,2     €     238,9     €     192,9     €     159,7    

Verdiende premie (B) €      45,8    €     231,7     €     239,3     €     198,2     €     160,7    

Geleden schaden (C) €      32,7 71,4%  €     146,5  63,2%  €     215,6  90,1%  €     130,8  66,0%  €     108,4  67,5% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen €          -    €     -12,3     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten €      18,3 39,9%  €      62,0  26,8%  €     103,5  43,2%  €      73,0  36,9%  €      22,0  13,7% 

 

  

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Brand en andere schade aan zaken (2017) 

Brand en andere schade aan zaken 
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      16,8     €      48,4     €     349,2     €     309,4     €     723,5     €  3.137,0    

Verdiende premie (B)  €      16,8     €      48,1     €     350,5     €     308,1     €     723,5     €  3.141,0    

Geleden schaden (C)  €        6,8  40,7%  €      21,8  45,3%  €     175,5  50,1%  €     155,4  50,4%  €     359,5  49,7%  €  1.625,0  51,7% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €        9,0    

Totale kosten  €        6,3  37,8%  €      17,8  37,1%  €     120,8  34,5%  €     111,7  36,2%  €     256,6  35,5%  €  1.175,0  37,4% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     309,0  9,8% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     177,0  5,6% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     132,0  4,2% 

Acquisitiekosten  €        6,3  37,8%  €      17,8  37,1%  €     120,8  34,5%  €     111,7  36,2%  €     256,6  35,5%  €     691,0  22,0% 

Provisie  €        4,2     €      11,8     €      80,9     €      73,3     €     170,2     €          -      

Tekencommissie  €        2,1     €        6,1     €      39,8     €      38,4     €      86,4     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van  
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €        3,0  0,1% 

Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     172,0  5,5% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
 

  

Bron: DNB / NVGA 
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Brand en andere schade aan zaken 
Achmea 

Schadeverzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €              858,4     €     319,2     €     389,8     €         64,9    

Verdiende premie (B)  €              839,5     €     315,4     €     385,4     €         64,2    

Geleden schaden (C)   €              442,7  52,7%  €     153,7  48,7%  €     245,0  63,6%  €         42,2  65,7% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €              316,5  37,7%  €     125,3  39,7%  €     129,7  33,7%  €         21,9  34,1% 

 

Brand en andere schade aan zaken 
Goudse 

Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij 
Bovemij 

Nationale-Nederlanden 
Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringen 

N.V. 

UVM Verzekerings-
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      64,3     €      22,6     €     347,6     €     206,2     €      80,7    

Verdiende premie (B)  €      63,9     €      22,9     €     349,7     €     211,9     €      77,8    

Geleden schaden (C)  €      34,9  54,7%  €      22,9  100,0%  €     156,6  44,8%  €     131,2  61,9%  €      43,4  55,8% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €        7,7     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €      12,7  19,8%  €        6,7  29,4%  €     157,2  44,9%  €      87,3  41,2%  €      19,9  25,6% 

 

  

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Algemene aansprakelijkheid (2017) 

Algemene aansprakelijkheid 
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        3,9     €      10,4     €     120,3     €      78,9     €     213,5     €     851,0    

Verdiende premie (B)  €        3,8     €      10,4     €     118,9     €      78,3     €     211,4     €     865,0    

Geleden schaden (C)  €        0,9  24,2%  €        4,4  42,6%  €      64,8  54,5%  €      40,8  52,1%  €     111,0  52,5%  €     546,0  63,1% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €       -1,0    

Totale kosten  €        1,3  34,1%  €        3,8  36,2%  €      39,1  32,9%  €      27,8  35,5%  €      71,9  34,0%  €     363,0  42,0% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     121,0  14,0% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      57,0  6,6% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      64,0  7,4% 

Acquisitiekosten  €        1,3  34,1%  €        3,8  36,2%  €      39,1  32,9%  €      27,8  35,5%  €      71,9  34,0%  €     181,0  20,9% 

Provisie  €        0,8     €        2,4     €      26,5     €      17,4     €      47,2     €          -      

Tekencommissie  €        0,4     €        1,3     €      12,6     €      10,4     €      24,8     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van 
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €        2,0  0,2% 

Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      59,0  6,8% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
 

 

Bron: DNB / NVGA 
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Algemene aansprakelijkheid 
Achmea 

Schadeverzekeringen 
N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €              235,9     €     105,9     €      84,1     €         10,2    

Verdiende premie (B)  €              243,1     €     105,5     €      85,1     €         10,1    

Geleden schaden (C)  €              139,6  57,4%  €      61,8  58,6%  €      59,8  70,3%  €           4,7  45,9% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €              100,2  41,2%  €      40,5  38,3%  €      34,1  40,0%  €           4,4  43,1% 

 

Algemene aansprakelijkheid 
Goudse 

Schadeverzekeringen 
N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij 
Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringen 

N.V. 

UVM Verzekerings-
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €      18,5     €        5,5     €     123,8     €      50,2     €        6,5    

Verdiende premie (B)  €      18,6     €        5,7     €     123,9     €      53,5     €        6,6    

Geleden schaden (C)   €        5,6  30,4%  €        3,9  67,6%  €      91,8  74,1%  €      17,5  32,7%  €        7,3  110,0% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €       -0,3     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        9,2  49,8%  €        1,5  26,6%  €      65,5  52,8%  €      22,3  41,7%  €        1,0  14,7% 

 

  

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen (2017) 

Schepen, luchtvaartuigen en andere 
transportmiddelen 

Huisvolmachten - 
Klein 

Huisvolmachten - 
Middelgroot 

Huisvolmachten - 
Groot 

Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        1,3     €        6,0     €      86,6     €      24,3     €     118,2     €     282,0    

Verdiende premie (B)   €        1,3     €        5,9     €      84,5     €      24,5     €     116,2     €     297,0    

Geleden schaden (C)   €        0,4  32,8%  €        2,9  49,0%  €      53,0  62,7%  €      10,7  43,8%  €      67,0  57,7%  €     147,0  49,5% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        0,3  26,2%  €        1,7  28,8%  €      21,9  25,9%  €        6,7  27,3%  €      30,6  26,3%  €     102,0  34,3% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      31,0  10,4% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      21,0  7,1% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      10,0  3,4% 

Acquisitiekosten  €        0,3  26,2%  €        1,7  28,8%  €      21,9  25,9%  €        6,7  27,3%  €      30,6  26,3%  €      53,0  17,8% 

Provisie  €        0,2     €        1,1     €      14,1     €        4,2     €      19,6     €          -      

Tekencommissie  €        0,1     €        0,6     €        7,8     €        2,5     €      11,0     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van 
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €        1,0  0,3% 

Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      17,0  5,7% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
 

 

Bron: DNB / NVGA 
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Schepen, luchtvaartuigen en andere 
transportmiddelen 

Achmea 
Schadeverzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €                27,7     €      26,4     €      53,3     €         19,5    

Verdiende premie (B)  €                29,9     €      24,9     €      54,6     €         19,4    

Geleden schaden (C)   €                 8,3  27,6%  €      12,0  48,0%  €      27,2  49,9%  €         11,7  60,4% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €                10,2  34,1%  €        8,2  33,1%  €      26,6  48,8%  €           4,8  24,9% 

 

Schepen, luchtvaartuigen en andere 
transportmiddelen 

Goudse 
Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij 
Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringe

n N.V. 

UVM Verzekerings-
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)   €        0,4     €          -       €      18,3     €      36,0     €        7,1    

Verdiende premie (B)   €        0,4     €          -       €      18,2     €      35,5     €        7,2    

Geleden schaden (C)   €        0,1  30,5%  €          -       €        7,9  43,3%  €      22,9  64,6%  €        2,9  39,6% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        0,1  31,3%  €          -       €        8,0  44,1%  €      10,2  28,6%  €        1,0  13,8% 

 

  

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Overige varia (2017) 

Overige varia  
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        4,3     €        9,0     €      44,6     €      56,8     €     114,8     €     500,0    

Verdiende premie (B)  €        4,5     €        9,5     €      44,5     €      55,7     €     114,1     €     503,0    

Geleden schaden (C)  €        1,3  30,2%  €        4,8  50,3%  €      22,5  50,5%  €      31,7  56,9%  €      60,3  52,8%  €     259,0  51,5% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        1,7  38,0%  €        3,3  34,6%  €      15,1  33,8%  €      18,6  33,4%  €      38,6  33,8%  €     166,0  33,0% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      44,0  8,7% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      30,0  6,0% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      14,0  2,8% 

Acquisitiekosten  €        1,7  38,0%  €        3,3  34,6%  €      15,1  33,8%  €      18,6  33,4%  €      38,6  33,8%  €      95,0  18,9% 

Provisie  €        1,2     €        2,3     €      10,4     €      11,2     €      25,0     €          -      

Tekencommissie  €        0,5     €        1,0     €        4,7     €        7,4     €      13,6     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van 
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      27,0  5,4% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
 

 

Bron: DNB / NVGA 
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Overige varia  
Achmea 

Schadeverzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €              123,2     €      68,2     €      18,3     €            -      

Verdiende premie (B)  €              129,9     €      69,9     €      18,4     €            -      

Geleden schaden (C)   €                65,7  50,6%  €      33,9  48,5%  €        9,3  50,8%  €            -      

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €                40,1  30,9%  €      28,7  41,1%  €        6,1  33,3%  €            -      

 

Overige varia  
Goudse 

Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal Schade-
verzekeringen N.V. 

UVM 
Verzekerings-

maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)   €        5,2     €        4,6     €        2,3     €      23,5     €      43,9    

Verdiende premie (B)  €        5,2     €        5,0     €        2,2     €      22,2     €      43,2    

Geleden schaden (C)  €        2,5  48,3%  €        2,2  43,8%  €        0,3  11,3%  €      12,7  57,4%  €      25,7  59,4% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €       -0,0     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        2,8  54,1%  €        3,0  59,0%  €        0,8  35,7%  €      10,6  47,9%  €      19,8  45,7% 

 

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Medische varia (2017) 

Medische Varia (excl. Medische kosten) 
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        0,7     €        9,9     €     190,8     €     202,8     €     404,2     €  1.452,0    

Verdiende premie (B)  €        0,8     €        9,8     €     190,6     €     203,9     €     405,0     €  1.445,0    

Geleden schaden (C)   €        0,5  59,5%  €        6,7  68,9%  €     115,5  60,6%  €     104,4  51,2%  €     227,1  56,1%  €  1.043,0  72,2% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €       -3,0    

Totale kosten  €        0,2  24,4%  €        2,1  21,5%  €      39,3  20,6%  €      42,8  21,0%  €      84,3  20,8%  €     406,0  28,1% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     122,0  8,4% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      62,0  4,3% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      60,0  4,2% 

Acquisitiekosten  €        0,2  24,4%  €        2,1  21,5%  €      39,3  20,6%  €      42,8  21,0%  €      84,3  20,8%  €     217,0  15,0% 

Provisie  €        0,1     €        1,1     €      20,4     €      20,3     €      41,9     €          -      

Tekencommissie  €        0,1     €        1,0     €      18,9     €      22,5     €      42,5     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van 
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €        2,0  0,1% 

Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      65,0  4,5% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     

 Bron: DNB / NVGA 
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Medische Varia (excl. Medische kosten) 
Achmea 

Schadeverzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)   €              273,5     €     398,6     €      83,8     €         25,4    

Verdiende premie (B)   €              271,0     €     405,8     €      83,8     €         25,1    

Geleden schaden (C)   €              180,5  66,6%  €     318,1  78,4%  €      51,0  60,9%  €         16,1  64,0% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €                82,6  30,5%  €      94,6  23,3%  €      22,5  26,8%  €           6,4  25,6% 

 

Medische Varia (excl. Medische kosten) 
Goudse 

Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringen 

N.V. 

UVM 
Verzekerings-

maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)   €     126,2     €      67,0     €     273,5     €      22,5     €        7,2    

Verdiende premie (B)  €     120,1     €      69,0     €     273,9     €      20,7     €        7,2    

Geleden schaden (C)   €     103,4  86,1%  €      50,5  73,3%  €     188,3  68,8%  €        5,1  24,8%  €        1,2  16,9% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €       -3,0     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €      31,9  26,6%  €      13,2  19,2%  €      84,8  31,0%  €      10,3  49,8%  €        1,8  25,6% 

 

Bron: DNB 

Bron: DNB 
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Technische rekening Rechtsbijstand (2017) 

Rechtsbijstand 
Huisvolmachten - 

Klein 
Huisvolmachten - 

Middelgroot 
Huisvolmachten - 

Groot 
Service providers Totaal NVGA Totale markt 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        3,2     €      10,0     €      62,1     €      76,6     €     152,0     €     696,0    

Verdiende premie (B)   €        3,2     €      10,1     €      62,3     €      76,9     €     152,5     €     668,0    

Geleden schaden (C)   €        0,4  13,8%  €        2,0  19,9%  €      12,3  19,7%  €      13,2  17,2%  €      28,0  18,3%  €     298,0  44,6% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €       -1,0    

Totale kosten  €        0,9  28,6%  €        3,0  29,8%  €      19,2  30,8%  €      23,6  30,8%  €      46,8  30,7%  €     295,0  44,2% 

Operationele kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €     106,0  15,9% 

Administratiekosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      22,0  3,3% 

Schadebehandelingskosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      84,0  12,6% 

Acquisitiekosten  €        0,9  28,6%  €        3,0  29,8%  €      19,2  30,8%  €      23,6  30,8%  €      46,8  30,7%  €     138,0  20,7% 

Provisie  €        0,6     €        1,9     €      12,4     €      14,9     €      29,7     €          -      

Tekencommissie  €        0,3     €        1,1     €        6,9     €        8,8     €      17,1     €          -      

Provisie / winstdeling ontvangen van 
herverzekeraars  €          -       €          -       €          -       €          -       €          -       €          -      

Vermogensbeheerkosten   €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     
Overheadkosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €      51,0  7,6% 

Overige kosten  €          -      €          -      €          -      €          -      €          -      €          -     

 Bron: DNB / NVGA 
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Bijlagen  
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Rechtsbijstand 
Achmea 

Schadeverzekeringen N.V. 

ASR 
Schadeverzekering 

N.V. 

Delta Lloyd 
Schadeverzekering 

N.V. 

Generali 
schadeverzekering 
maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €              177,8     €      34,2     €      22,1     €           1,8    

Verdiende premie (B)  €              178,3     €      34,5     €      22,1     €           1,8    

Geleden schaden (C)   €                82,9  46,5%  €      21,0  60,9%  €        8,7  39,2%  €          -0,0  -0,3% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €                   -       €          -       €          -       €            -      

Totale kosten  €                56,9  31,9%  €       -3,4  -9,9%  €       -3,8  -17,0%  €          -0,4  -20,3% 

 

Rechtsbijstand 
Goudse 

Schadeverzekeringen N.V. 

N.V. 
Schadeverzekering-

Maatschappij 
Bovemij 

Nationale-
Nederlanden 

Schadeverzekering 
Maatschappij N.V. 

Reaal 
Schadeverzekeringen 

N.V. 

UVM 
Verzekerings-

maatschappij N.V. 

DNB / VRA Boekjaar (miljoenen euro's) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 2017 % (B) 

Geboekte premie (A)  €        6,5     €        6,9     €      42,8     €      18,8     €      13,2    

Verdiende premie (B)  €        6,4     €        6,8     €      41,7     €      18,9     €      12,7    

Geleden schaden (C)   €        3,4  53,6%  €        3,6  53,4%  €      25,0  59,9%  €      10,9  57,8%  €        4,0  31,8% 

Wijzigingen in overige technische voorzieningen  €          -       €       -0,4     €          -       €          -       €          -      

Totale kosten  €        2,7  42,4%  €        1,6  24,2%  €      12,9  31,0%  €       -1,0  -5,4%  €        0,5  3,9% 

 Bron: DNB 

Bron: DNB 


