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voorwoord

Hoe houden we ook de moeilijke en nieuwe risico’s verzekerbaar? Daar gaat deze VNAB Visie 

over. Dit keer niet over een specifieke branche, maar over een onderwerp dat in de hele markt 

speelt. Een onderwerp waar veel over wordt gesproken, gedacht en geschreven.

Net als andere marktorganisaties vindt ook de VNAB het een zorgelijke ontwikkeling dat er 

risico’s zijn waar de markt mee worstelt. De VNAB spant zich in om de zakelijke schademarkt 

goed te laten functioneren en wil bevorderen dat de klant in alle gevallen een oplossing 

wordt geboden voor een risico dat men wenst te verzekeren. Een oplossing die passend is qua 

premie, voorwaarden en gestelde eisen.

Het moet voor klanten dus feitelijk altijd mogelijk zijn een verzekeringstechnische oplossing 

te krijgen. Tenslotte is dat waaraan de coassurantiemarkt haar bestaansrecht ontleent. Door 

samenwerking, onderzoek en overleg, en gebruikmakend van alle beschikbare kennis, ervaring 

en data, komt de markt tot passende aanbiedingen. Daarbij is het coassurantieprincipe, 

het delen van risico’s, kenmerkend voor de zakelijke verzekeringsmarkt en gebaseerd op 

solidariteit.

Uit de artikelen in deze VNAB Visie blijkt dat marktpartijen in gesprek zijn en constructief 

samenwerken. Brancheorganisaties zoals Verbond van Verzekeraars, Adfiz, NVGA en VNAB, 

zitten met elkaar aan tafel. Makelaars en verzekeraars, samen met hun gezamenlijke (Narim) 

klant, kijken naar de toekomst en zoeken naar passende scenario’s. Jonge vakgenoten met 

frisse ideeën leren van een “harde markt”. Techneuten komen met waardevolle adviezen. Zo 

draagt iedereen zijn steentje bij.

Dat gesprek moeten we blijven voeren. De VNAB draagt met dit magazine gesprekspunten aan 

en is dan ook benieuwd naar uw reacties. Wij horen graag hoe we onze rol als marktmeester 

nog specifieker kunnen inzetten om de leden dichter bij een oplossing te brengen. 

Ik dank de gastredactie en de geïnterviewden. Zij hebben hun kennis en ervaring met u 

gedeeld en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd.

Ook in de toekomst zullen er nieuwe risico’s en dus nieuwe uitdagingen op ons pad komen en 

daarom blijft het belangrijk samen naar oplossingen te zoeken. 
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verzekeringskapitaal beschikbaar, terwijl de vraag 

in de markt momenteel circa 350 miljard dollar 

groot is. Dat er desondanks nu enige verharding 

optreedt, komt door de slechte resultaten van 

sommige spelers, soms jaren achtereen, met 

combined ratio’s boven 100% als gevolg. Dat vraagt 

begrijpelijkerwijs om een reactie. Bovendien stelt 

DNB meer vragen naar de winstgevendheid per line 

of business en lijken verzekeraars hun tekenpolitiek 

daarop aan te passen.

Verzekeraars
AIG’s Jeroen Zohlandt: “Na een jarenlange zachte 

markt is er sprake van enige verharding, ook op de 

Nederlandse markt. Feit is dat door die langdurige 

softe markt de risico’s toenemen én de gewenste 

dekkingen ruimer worden, maar het premieniveau 

een omgekeerd beeld laat zien en daalt. Hierdoor 

ontstaat een ‘niet duurzame verzekeringssituatie’. 

In de beleving van velen zijn totale branches met 

hun complete risicoprofiel moeilijk verzekerbaar. In 

mijn optiek gaat het vooral om individuele risico’s 

en niet om gehele bedrijfstakken. Feit is dat de risk 

appetite van verzekeraars voor sommige risico’s 

ook in beweging is.”

Armand Hoftijzer vult aan: “Er zijn vrijwel geen 

onverzekerbare risico’s in de coassurantiemarkt. 

Dat komt mede door het grote aantal spelers op 

de markt en de aanwezige diversiteit. Daardoor 

is het vrijwel altijd mogelijk om elk risico 

geaccepteerd te krijgen. Al wil ik hierbij wel de 

kanttekening plaatsen dat dit niet altijd tegen de 

prijs en voorwaarden zal zijn die de eindklant wil 

accepteren. Van echt feitelijke onverzekerbaarheid 

is in mijn ogen dan ook geen sprake.” Op de vraag 

in hoeverre de eisen met betrekking tot compliance 

belemmerend werken, antwoordt hij: “Het zijn zaken 

waar je als verzekeraar en makelaar rekening mee 

dient te houden. Ik ben van mening dat zaken als 

PARP mogelijk de slagvaardigheid in de weg kunnen 

Aan tafel zitten de makelaars Rolita Hermelijn 

(Registermakelaar in Assurantiën bij Havelaar & 

Van Stolk en voorzitter van Adfiz Zakelijk Platform) 

en Hans Groot (Chief Broking Officer bij Aon) en 

de verzekeraars Armand Hoftijzer (directeur Co-

assurantie bij Nationale-Nederlanden) en Jeroen 

Zohlandt (General Manager Benelux bij AIG). 

Gevieren vormen zij een goede afspiegeling van de 

Nederlandse coassurantiemarkt.  

Makelaars
Het onderwerp ‘moeilijk verzekerbare risico’s, 

leeft bij alle vier de gesprekspartners, maar 

vooral bij Hermelijn. “Steeds meer bedrijven en 

bedrijfstakken in het MKB en industrie worden 

moeilijker verzekerbaar en niet alleen de bekende 

risicovolle branches als recycling, (oud) papier, food 

en taxi’s. Ook voor agrarische bedrijven wordt het 

steeds lastiger hun risico’s adequaat te verzekeren. 

Ik ervaar persoonlijk dat het steeds moeilijker wordt 

om de laatste vijf tot tien procent van een risico 

rond te krijgen op de coassurantiemarkt. Bij Adfiz 

kwamen zoveel signalen van verontruste leden 

binnen dat we hiervoor een meldpunt hebben 

ingericht en vorig jaar zelfs een bijeenkomst van 

het Zakelijk Platform hieraan hebben gewijd.”

Collega-makelaar Groot is het deels met haar eens. 

“Naar mijn mening is er geen sprake van on ver-

ze kerbare risico’s, maar zijn er wel degelijk meer 

risico’s die steeds lastiger te verzekeren zijn, zoals 

food en recycling. Als Aon hebben we natuurlijk het 

voordeel dat we als internationale makelaar voor op-

lossingen behalve in eigen land kunnen terugvallen 

op ons Global Broker Center in Londen, Bermuda en 

Singapore alsmede via onze herverzekeringstak.”

Hij wijst op de wereldwijde overcapaciteit. “Volgens 

het recente onderzoek ‘Reinsurance Market Out-

look’ (Q1 2019) van ons herverzekeringsbedrijf is 

er momenteel wereldwijd 585 miljard dollar aan 

Voor het eerst sinds vele jaren (2001, nine eleven) vertoont de verzekeringsmarkt wereldwijd tekenen van verharding. 
Uit Marsh’ Global Insurance Market Index blijkt dat in het vierde kwartaal van 2018 in alle delen van de wereld de 
zakelijke verzekeringspremies voor het eerst sinds tijden zijn gestegen: gemiddeld met 2,1%, de hoogste stijging sinds 
jaren. Wel zijn er zowel regionaal als per branche verschillen waar te nemen. 

Eén van de gevolgen is dat zowel een groot aantal sluiters en acceptanten als klanten in de (groot)zakelijke markt 
na jaren van een softe markt voor het eerst werd geconfronteerd met enige verharding. En met renewals waarin 
het niet langer ging om premieverlaging en ruimere condities, maar juist om het tegenovergestelde. Steeds meer 
risico’s worden moeilijk(er) verzekerbaar en hier en daar valt zelfs het woord onverzekerbaarheid. Ook op de 
coassurantiemarkt, wat juist het platform is voor de grotere en meer complexe risico’s. 

Reden voor de VNAB om, samen met verschillende spelers uit de markt, het onderwerp ‘verzekerbaarheid’ centraal 
te stellen in deze uitgave van de VNAB Visie. In het openingsartikel geven de vier gesprekspartners hun visie op de 
marktontwikkelingen en wat dit vraagt van de verschillende marktspelers. Hun stelling luidt: “Op de coassurantiemarkt 
zou in principe elk risico verzekerbaar moeten zijn.”  Jan van Stigt Thans

staan, maar tegelijkertijd dienen ze een belangrijk 

doel in het beschermen van de klant. Ik ben ervan 

overtuigd dat de compliance-eisen de creativiteit en 

goede oplossingen niet in de weg hoeven te staan.”

Steeds vaker ‘no go’  
Wat Hermelijn het meest verbaast, is dat verze-

keraars risico’s vaker afwijzen zonder dat er een 

alternatief wordt aangeboden. “Bij een dergelijke 

‘no go’ moeten wij dan vragen of onder bepaalde 

voorwaarden – hogere premie of eigen risico, 

preventie-eisen en/of dekkingsbeperkingen – 

verzekeren alsnog mogelijk is. Vaak is dat niet het 

geval. Klanten verlangen primair verzekerbaarheid; 

de premiehoogte en aanvullende eisen vinden zij 

soms minder belangrijk”, aldus de Rotterdamse 

makelaar, die daarnaast van mening is dat de coas-

surantiemarkt lang niet altijd wordt gebruikt op de 

manier waarvoor zij bedoeld is: het ge zamenlijk 

verzekeren van risico’s door hierop voor een 

percentage mee te tekenen. 

“Er is een aantal aanbieders in de markt, ook VNAB-

leden, die de 100%-tekening lijken te prefereren 

boven coassurantie. Terwijl dat laatste in mijn ogen 

de oplossing zou kunnen zijn voor dit onderwerp. 

Ze mijmert: “Als alle VNAB (verzekeraars)leden 

zouden participeren voor slechts enkele procenten 

(uiteraard onder strikte condities incluis preventie) 

dan zouden wij vandaag de dag dit probleem 

niet ter sprake brengen”, aldus Hermelijn, die 

in dit verband verwijst naar een passage in de 

Gedragscode van Verzekeraars waarin o.a. staat 

‘….wij maken het mogelijk dat zoveel mogelijk 

(potentiële) klanten risico’s financieel af kunnen 

dekken en zullen ons inspannen te voorkomen 

dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn….’. 

Verzekeraars moeten zich terdege realiseren dat het 

voor ons als makelaar frustrerend is als je een klant 

geen enkele oplossing kunt bieden. Net zomin dat je 

met een premieverhoging van 300% kunt aankomen.”

We moeten nu al beginnen met 
de renewals van 2020

in principe ZoU Via coassUrantie 
aLLes VerZekerBaar moeten ZiJn

interVieW

Het wordt voor sommige risico’s, bedrijven en bedrijfstakken weliswaar lastiger om zich adequaat te 
verzekeren, maar van echt onverzekerbare risico’s is (nog) geen sprake. Wel vraagt deze ontwikkeling de 
volle aandacht van de spelers op de coassurantiemarkt. Verder moet de sector voor het vinden van passende 
oplossingen vaker de aloude coassurantiegedachte in ogenschouw nemen in plaats van 100%-tekening. 
En dient zeker voor mogelijke moeilijk verzekerbare risico’s nu al het overleg over de renewals voor 2020 te 
worden gestart. Dat is de rode draad uit het positieve en oplossingsgerichte gesprek tussen de makelaars en 
verzekeraars, die voor deze VNAB Visie als redactiecommissie hebben gefungeerd. “We hebben als markt een 
zekere verantwoordelijkheid naar onze zakelijke klanten om voor elk aangeboden risico met een oplossing 
te komen. Dat is immers ons bestaansrecht als coassurantiemarkt.”
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Armand Hoftijzer: “Door het grote aantal spelers op de markt en de aanwezige diversiteit is 
het vrijwel altijd mogelijk om elk risico geaccepteerd te krijgen. Al zal dat niet altijd tegen de 
prijs en voorwaarden zijn die de eindklant wil accepteren.”

Rolita Hermelijn: “Er zijn een aantal aanbieders in de markt, ook VNAB-leden, die de 
100%-tekening lijken te prefereren boven coassurantie. Terwijl dat laatste in mijn ogen de 
oplossing zou kunnen zijn voor dit onderwerp.”

Hans Groot: “Er is een maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid om als 
coassurantiemarkt met oplossingen te komen. Dat zijn we aan onze stand verplicht.” 

Jeroen Zohlandt: “Feit is dat de risk appetite van verzekeraars voor sommige risico’s ook in 
beweging is.”

Adfiz: de vier vormen van onverzekerbaarheid

Brancheorganisatie Adfiz zette het onderwerp ‘onverzekerbare risico’s’ vorig jaar als eerste op 

de kaart naar aanleiding van enkele ‘alarmerende signalen’ vanuit de achterban. De organisatie 

richtte een meldpunt op en maakte hiervan het thema van haar Zakelijk Platformbijeenkomst. 

Niet alleen uit de hoge opkomst maar ook uit de verschillende, soms schrijnende reacties uit 

de zaal, bleek het onderwerp het intermediair danig bezig te houden. 

Adfiz onderscheidt vier vormen van onverzekerbaarheid: letterlijke onverzekerbaarheid, 

praktische onverzekerbaarheid, big data en monopoliegedrag. De gesprekspartners hebben 

het in de interviews vooral over de onderstaande drie vormen gehad en hebben hier de 

volgende kenmerken aan toegekend.

Letterlijke onverzekerbaarheid
Bedrijven kunnen bepaalde risico’s niet of niet voor de volle honderd procent verzekeren, 

omdat er op de verzekeringsmarkt geen of onvoldoende verzekeraars zijn die als risicodrager 

willen, kunnen of mogen optreden. Bijvoorbeeld vanwege de slechte schadestatistieken of, bij 

nieuwe risico’s, het ontbreken ervan zodat het risico (nog) niet goed kan worden ingeschat. Of 

omdat zij het betreffende risico van hun moederbedrijf, de lokale overheid of toezichthouder 

niet mogen verzekeren.

 

Praktische onverzekerbaarheid
Risico’s zijn op zich wel verzekerbaar maar verzekeraars vragen hiervoor zoveel premie of 

stellen dermate hoge en kostbare eisen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en/of eigen 

risico’s, dat het verzekeren ervan voor bedrijven te duur wordt. 

Big data
Een andere, meer indirecte, oorzaak van onverzekerbaarheid betreft de toenemende invloed 

van big data op de verzekeringsmarkt. Deze trend lijkt in eerste instantie alleen maar voordelen 

te hebben. Zo wordt bijvoorbeeld beter voorspelbaar wie op welk moment waaraan ziek wordt. 

Dat biedt mogelijkheden om gericht preventiemaatregelen te treffen, wat de beheersing van 

de risico’s en de stabiliteit van de verzekeringspremies bevordert. De keerzijde van deze trend, 

echter, is dat verzekeraars eenvoudiger, sneller en gedetailleerder kunnen signaleren in welk 

deel van de portefeuille de kans het grootst is dat het verzekerde risico zich voor doet. De 

marktwerking zal er dan toe kunnen leiden dat elke verzekerde uiteindelijk – gespreid over de 

tijd – zijn eigen schadelast betaalt. Hiermee komt de solidariteit tussen verzekerden onder druk 

te staan, en kunnen vooral de zwaarste risico’s moeilijker verzekerbaar worden.”

Bijval
Zij krijgt bijval van Hoftijzer, die de toename van de 

100%-tekening geen goede ontwikkeling noemt 

voor zowel de coassurantiemarkt – ‘risicospreiding’ 

- als de klant, zeker bij schade. Ook spreekt hij van 

‘achterstallig onderhoud’. “De markt heeft zich te 

veel gericht op de laagste premie en te weinig op 

dekking en preventie. Dat hebben we als markt niet 

goed gedaan. Verzekeraars zijn daarin meegegaan, 

en dat heeft ertoe geleid dat er segmenten zijn 

die zwaar underpriced zijn. Dat leidt nu soms 

tot een noodzakelijke correctie om deze risico’s 

verzekerbaar te houden. 

Hoewel hij zelf de voordelen van coassurantie on-

derschrijft – “meer risicospreiding op omvangrijke 

risico’s” - verwacht Jeroen Zohlandt niet dat veel 

verzekeraars hun huidige beleid zullen aanpassen 

en/of af zullen zien van de 100%-tekening. “Verze - 

keraars moeten, zeker bij complexe risico’s, zorg-

vuldig hun risico’s engineeren en calculeren. Als 

een ri sico eenmaal is berekend en met de juiste 

prijs en voorwaarden binnen de appetite past, wil 

een verze keraar graag vinger aan de pols houden 

en het liefst de lead hebben. 

Groot zegt het argument van de risk appetite op 

zich wel te kunnen begrijpen, maar wijst aan de 

andere kant op de maatschappelijke en morele 

verantwoordelijkheid om als coassurantiemarkt 

met oplossingen te komen. “Dat zijn we aan 

onze stand verplicht. Bovendien wil de klant 

voorspelbaarheid; men wil weten waar men aan 

toe is. Wij onderhandelen met verzekeraars op 

portefeuilleniveau en verwachten van hen in elk 

geval een oplossing, onder welke condities dan 

ook. ‘Nee’ is dan ook geen optie. Ik ben me ervan 

bewust dat we verzekeraars natuurlijk niet kunnen 

verplichten een risico wel of niet in dekking te nemen, 

maar we denken wel mee en wijzen indien nodig 

op voorbeelden in onze gezamenlijke portefeuille 

elders in de markt, binnen- of buitenland, om alsnog 

tot een acceptabele op lossing te komen.” 

Generatie van nu
Het gesprek komt op de huidige generatie sluiters 

en acceptanten, waarvan het overgrote deel nog 

nooit een ‘harde markt’ heeft meegemaakt? In 

hoeverre speelt dat de markt parten? Hermelijn 

vindt dat daarvan zeker sprake is. “De jongere 

medewerkers bij verzekeraars zullen door een 

gebrek aan ervaring met een verhardende markt 

niet 1,2,3 opstaan tegen een besluit van hogerhand 

om bepaalde risico’s niet meer te verzekeren. Dat 

kun je ook niet van hen verwachten, wel van hun 

meer ervaren collega’s.” Zij vertelt in dit verband 

over een senior acceptant die bij zijn superieuren 

aangaf dat de verzekeraar zijn verantwoordelijkheid 

moest nemen om een bepaald risico toch langer in 

dekking te nemen. “Hij is samen met collega’s op 

zoek gegaan naar een oplossing die wel acceptabel 

was voor zowel verzekeraar als klant, En met succes. 

That’s the spirit. Alles in het werk stellen om risico’s 

verzekerbaar te houden.”

Hoftijzer spreekt van een gewenningsperiode. 

“Mensen hebben nu eenmaal de neiging om het 

beleid en gedrag van de afgelopen jaren door 

te willen trekken. Dat is nu doorbroken. De na-

druk ligt nu meer op goede risico-informatie, 

be tere risicobeheersing en passende premies en 

voor waarden. Met de noodzaak om de klant hierin 

proactief mee te nemen. In feite een terugkeer naar 

de kern van ons vak.” Groot ziet het positieve ervan 

in. “Het is een mooie leerschool voor de nieuwe 

generatie, want vakkennis wordt weer belangrijk. 

Bij de onderhandelingen komt het weer op de vak 

inhoud neer. Dat zijn velen niet gewend, want het 

ging in feite alleen om de prijs. Dat was een stuk 

makkelijker, omdat er voldoende aanbod was. Het is 

hard werken met elkaar en men moet ook wennen 

dat in Q4 alle verloven worden ingetrokken. Maar de 

voldoening na afloop, als alles rond is, is des te groter.”

Ook Zohlandt wijst op de andere manier van 

onderhandelen. “Daar moeten alle partijen na-

tuurlijk wel aan wennen, want die ervaring was er 

bij de meesten gewoonweg niet. De laatste ‘harde 

markt’ dateert immers van 2001 (nine eleven). 

Vroeger had de makelaar voor zijn klant altijd wel 

een of meerdere alternatieven achter de hand. 

Dat zijn er vandaag de dag beduidend minder of 

zijn er soms helemaal niet. In een zachte markt 

zie je dan ook dat voornamelijk de verzekeraar in 

het onderhandelingstraject zijn onderscheidende 

waarde moet bewijzen, in een hardere markt is het 

vooral voor de adviseur een stuk uitdagender”. 

Hoe nu verder?
Wat moet er in jullie ogen de komende tijd 

gebeuren? Jeroen Zohlandt: “Ik zou het toejuichen 

wanneer we als verzekeringsindustrie een samen-

werkingsplan starten met die bedrijfstakken 

die ogen schijnlijk moeilijk verzekerbaar zijn. We 

zetten ons dan een bepaalde periode actief in om 

door analyse van bedrijfs- en verzekeringsdata 

de problematiek achter de risico’s beter te 

doorgronden. Daarna zoeken we samen intensief 

naar oplossingen die tot betere risicoprofielen 

leiden. Ondertussen kan het coassurantiemodel 

zijn traditionele waarde voor dit soort risico’s 

bewijzen. Zo geef je positieve ontwikkeling aan 

de oorzaak van moeilijk verzekerbare risico’s 

en doe je niet alleen aan symptoombestrijding. 

Daarna kan de marktwerking weer tot stand 

komen. De vraag is echter of de bedrijven, hun 

adviseurs én verzekeraars openheid in hun data 

willen geven. Dit is wel nodig wil je tot de meest 

effectieve aanpak komen. Je ziet immers ook in het 

bedrijfsleven de solidariteitsgedachte afnemen, 

een maatschappelijk verschijnsel.”                                                                                                                                 

Armand Hoftijzer valt hem op dit punt bij. “Door 

de beschikbaarheid van steeds meer data en 

meer transparantie in de markt komt de soli-

dariteitsgedachte onder druk te staan. Bedrijven 

die een goed risico vormen zijn niet meer bereid 

te betalen voor hun collega’s met een slechter 

risicoprofiel. Het gevolg daarvan is dat verzekeraars 

niet anders kunnen dan voor de minder goede 

risico’s een passende premie te rekenen of andere 

aanpassingen te doen. Risicodifferentiatie is onom-

keerbaar, zeker nu elke volgverzekeraar al zijn eigen 

tarief hanteert.” “De tijd van het ‘blind’ volgen van 

de leidende verzekeraar is al lang voorbij”, haakt 

Hans Groot in. “De markt vraagt vandaag de dag 

om meer vakkennis, niet in de laatste plaats omdat 

er meer aan de klant moet worden uitgelegd hoe 

de markt werkt. Zeker nu ook voor de meeste 

klanten een ‘harde markt ’een nieuw fenomeen is.”

Dat laatste is Hermelijn volmondig met hem eens. 

“Het besef bij de klant van de veranderde markt 

is onvoldoende. Men is jarenlang gewend dat 

premies steeds lager werden en de dekking ruimer, 

maar nu is de marktsituatie volstrekt anders en 

moet er meer worden onderhandeld over prijs 

en voorwaarden. Daar ligt zeker een belangrijke 

taak voor ons als makelaar om onze relaties 

daar nadrukkelijk op te wijzen en hen daarin te 

begeleiden”, aldus de assurantiemakelaar, die de 

markt oproept aandacht te blijven besteden aan 

de coassurantiegedachte en te blijven zoeken 

naar adequate verzekeringsoplossingen voor 

bedrijven.

Renewalperiode naar voren halen
Hoftijzer is op zich positief gestemd over de 

toekomst van de coassurantiemarkt in ons land 

en haar risico- en verzekeringsoplossingen voor 

de BV Nederland. “Er zijn voldoende partijen op de 

markt aanwezig met veel diversiteit en voldoende 

capaciteit. Naar de markt toe adviseert hij partijen 

nóg meer gebruik te maken van de mogelijkheden 

die de coassurantiemarkt biedt en hun risico’s 

beter te spreiden. Daarnaast zou ik de markt willen 

oproepen om, net zoals wij nu reeds doen, al in een 

vroeg stadium te beginnen met de prolongaties 

voor het komende jaar, zeker voor wat betreft de 

risico’s die mogelijk lastig te verzekeren zullen zijn. 

Dat betekent dat bedrijven en hun makelaars de 

betreffende risico-informatie nog eerder op orde 

moeten hebben.”

Zohlandt en Groot zijn dezelfde mening toegedaan. 

Eerstgenoemde daarover: “Het zou veel beter zijn 

wanneer het overleg over moeilijk verzekerbare 

risico’s tijdig wordt gestart. Dat juichen wij zelfs 

toe. Partijen moeten niet wachten tot november, 

want dan heb je in de drukte van alledag geen tijd 

meer om zaken aan te passen.” Groot zegt dat men 

bij Aon ook reeds hierop aan het anticiperen is. “We 

spreken al in een eerder stadium met verzekeraars 

op portefeuilleniveau, waarbij wij de mogelijke 

probleem- of discussiegevallen reeds vroeg in 

kaart willen hebben. Zodat we vervolgens ruim 

de tijd hebben om in overleg met de betrokken 

verzekeraar(s) tot een verzekeringsoplossing 

te komen waarin alle betrokkenen zich kun nen 

vinden”, aldus de Aon-directeur, die het groeps-

gesprek optimistisch afsluit met de woorden: 

“Moeilijk verzekerbare risico’s zijn van alle tijden. 

Er komt altijd een oplossing, zo leert de historie. 

Immers, kapitaal is er meer dan voldoende.”  <

interVieW

…Wij maken het mogelijk dat zoveel mogelijk (potentiële) klanten risico’s 
financieel af kunnen dekken en zullen ons inspannen te voorkomen dat 
mensen tegen hun wil onverzekerd zijn…       (Uit de Gedagscode van verzekeraars) 
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Er is wereldwijd sprake al jaren sprake van een overcapaciteit op de wereldwijde verzekeringsmarkt. 
Nederland vormt daarop geen uitzondering. Mede door de lage rentestand zoeken institutionele 
beleggers naar mogelijkheden om meer rendement uit hun geld te halen en zien die onder meer in de 
verzekeringsmarkt. Desondanks blijkt uit de Global Insurance Market Index van assurantiemakelaar Marsh 
dat er eind 2018 voor het eerst sinds 2001 (nine eleven) in alle delen van de wereld sprake is van een 
stijging van de zakelijke verzekeringspremies. Speciaal voor dit themanummer over verzekerbaarheid is 
Ernst-Jan Henkelman, Chief Broking Officer en lid van de directie bij Marsh, gevraagd naar een verklaring 
voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid.  Jan van Stigt Thans

te begrijpen dat zij maatregelen treffen. Temeer daar de verzekeringsbedrijfstak 

meer en meer onder een vergrootglas is komen te liggen. Zowel van 

consumentenorganisaties als van de politiek en toezichthouders.”

De Marsh-directeur wijst daarbij onder meer als voorbeeld op de druk die 

DNB heeft uitgeoefend op de motorvoertuigverzekeraars om de premies- 

en daarmee de resultaten – naar boven bij te stellen. ”De kracht van de 

coassurantiemarkt is juist altijd geweest dat we er door onderling overleg altijd 

in slaagden een passende verzekerings- of riskmanagementoplossing te vinden. 

Dat we over bepaalde zaken niet meer met elkaar mogen praten, maakt het voor 

alle betrokken partijen niet gemakkelijker om gezamenlijk voor onze klanten 

tot een oplossing te komen. Onderling overleg ten behoeve van klanten om 

verzekerbaarheid mogelijk te maken, zou wat mij betreft moeten kunnen”.

Harde en zachte markten
Harde en zachte markten vormen door de jaren heen een golfbeweging in 

de wereldwijde (groot)zakelijke verzekeringsmarkten, waarbij de eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat de harde markten steeds korter werden en de zachte 

markten steeds langere tijdvlakken besloegen. De laatste harde markt dateert 

van 2001 (nine eleven) en daarvoor begin jaren ’90.

Hoewel uit de Marsh’s Global Insurance Market Index (zie kader) blijkt dat de 

verzekeringsmarkt worldwide tekenen van een zekere verharding vertoont, 

vindt Henkelman het nog te vroeg om van een echte ‘harde markt’ te spreken. 

“Het is immers pas één kwartaal dat de premies in alle delen van de wereld 

zijn gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Bovendien zijn er regionaal 

Henkelman werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in de verzekeringsbranche. In 

1992 begon hij als property broker riskmanagement bij Aon, waarna hij begin 

’98 de overstap maakte naar Marsh als senior broker property. Vanaf 2000 heeft 

hij directiefuncties vervuld bij de herverzekeringsmakelaar Guy Carpenter, THB 

Group European Division en Marsh. Hierdoor heeft hij niet alleen een goede 

kijk op de ontwikkelingen van de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland, 

maar ook van die in de rest van de wereld.

Vraag en aanbod
Net als elke andere bedrijfstak werkt ook de zakelijke verzekeringsmarkt op 

basis van het aloude vraag-en-aanbod-principe. Naarmate er meer aanbod 

dan vraag is, leidt dat tot meer concurrentie en per definitie tot lagere 

premies. Hiervan is wereldwijd al geruime tijd - na nine eleven (2001) – 

sprake. Niet eerder duurde een zogeheten ‘softe markt’ zo lang. Doordat de 

premies jarenlang steeds lager werden maar de schadelast enkele jaren een 

omgekeerde beweging maakten, kwamen de resultaten van verzekeraars 

meer en meer onder druk te staan. 

Met als gevolg dat, aanvankelijk voor individuele risico’s en in sommige delen 

van de wereld, enige verharding optrad. Verzekeraars werden selectiever in 

hun acceptatiebeleid, voerden premieverhogingen en dekkingsbeperkingen 

door en trokken zich soms zelfs terug uit bepaalde segmenten. “Met name voor 

recycling-, voedingsindustrie en de taxibedrijven is het lastiger geworden zich 

adequaat te verzekeren. Daarnaast wordt in algemene zin de tekencapaciteit 

minder en met name in de constructiemarkt waar we zelfs zien dat verzekeraars 

zich helemaal terugtrekken.”

‘Op zich wel begrijpelijk’
Henkelman vindt die tendens van verharding op zich wel begrijpelijk. “Meerdere 

verzekeraars leiden verzekeringstechnische verliezen, niet alleen in Nederland 

maar wereldwijd. Er is een mismatch ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven 

(kosten plus schadelast). Een combined ratio van boven de 100% is één of twee 

keer achtereen nog wel op te vangen, maar als het structureel wordt dan is het 

Ernst-Jan Henkelman (Marsh) verklaart veranderende verzekeringsmarkt

ondanks voldoende capaciteit 
is er worldwide toch sprake 
van een verhardende markt 

“Waar de nieuwe wet vooral 
op aanstuurt, is dat bouw-
bedrijven hun kwaliteits-

systemen op orde krijgen”

kennis

grote verschillen qua verharding en betreffen de premieverhogingen nog niet 

alle branches”, aldus Henkelman.  

Buiten dat is de Nederlandse coassurantiemarkt volgens hem qua 

acceptatiegedrag behoorlijk veranderd. “Meer dan ooit is het een markt 

geworden van individuele spelers, daar waar de coassurantie markt meer als 

een eenheid opereerde.  Als ik de jongere generatie vertel over de markt van 

vroeger waarin de leader door volgverzekeraars ‘klakkeloos’ werd gevolgd 

en partijen elkaar vertrouwden, word je gek aangekeken. Dat kunnen ze zich 

absoluut niet voorstellen.”

Kom met een oplossing!
Henkelman erkent dat er in de eerdergenoemde moeilijker verzekerbare 

branches als recycling- en voedingsindustrie zich relatief veel (grote) schades 

voordoen. Toch vindt hij dat bedrijven in deze sectoren te vaak over één kam 

worden geschoren, terwijl het qua risico wel degelijk een groot verschil kan 

uitmaken. “Aan de andere kant is preventie ook niet altijd een garantie voor 

succes. Recent is in Engeland een mega-magazijn, dat gebouwd is volgens de 

meest moderne technieken, materialen en veiligheidsvoorschriften, compleet 

afgebrand: schade een paar honderd miljoen. Hoe vervelend dit ook is, 

het duidt het bestaansrecht van ons vak mooi aan. Er blijven zich onzekere 

voorvallen voordoen, dingen die je gewoonweg niet verwacht.”

Wat zou je in dit verband aan de markt mee willen geven? “Je rigoureus 

terugtrekken uit een segment of markt is te simpel, maar kom altijd met een 

oplossing: tegen een hogere premie of eigen risico, aangescherpte condities of 

het stellen van aanvullende preventiemaatregelen. Zo nodig door risico’s nog 

meer te spreiden over kleinere aandelen. Sowieso moeten we meer met elkaar 

gaan samenwerken, met meer onderling vertrouwen en begrip voor elkaars 

situatie en problemen. Dat was altijd de kracht van de coassurantiemarkt en 

dat moet het blijven.” <

Marsh signaleert voor het 
eerst stijging zakelijke 
verzekeringspremies in alle 
delen van de wereld

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in Q4 

2018 voor het vijfde kwartaal op rij gestegen. Met een gemiddelde 

premieverhoging van 2,1% werd bovendien de hoogste stijging 

behaald. In de vier voorgaande kwartalen beliep de gemiddelde 

premieverhoging resp. 1,4%, 1,2%, 0,9% en 0,8%. Bovendien was 

het de eerste keer dat in alle delen van de wereld de zakelijke 

verzekeringspremies omhoog gingen, zo komt naar voren uit de meest 

recente Global Insurance Market Index van assurantiemakelaar Marsh.

Daaruit blijkt verder dat alleen bij de casualty-premies de dalende 

lijn verder werd voortgezet: met gemiddeld 1,1% tegen dalingen van 

resp. 1,8%, 1,4% en 1,7% in de drie overige kwartalen van 2018. In de 

property-sector stegen de premies wereldwijd met gemiddeld 3,6%. In 

de drie kwartalen daarvoor beliep de gemiddelde premiestijging 3,2%, 

2,3% en 2,7%. Ook bij de FinPro-lines liepen de premies in het vierde 

kwartaal van dit jaar verder op: met 4,7%. Ook voor deze branches was 

het de vierde toename van het jaar. In de drie voorgaande kwartalen 

groeiden de premies met resp. twee keer 3,3% en één keer 1,9%.

Regionale verschillen
Opnieuw deden zich in het vierde kwartaal van dit jaar regionaal 

(grote) verschillen voor. De grootste premiestijging werd, net als in de 

vier voorgaande kwartalen, geregistreerd in Australië, waar de zakelijke 

premies voor het vierde achtereenvolgende kwartaal met dubbele 

cijfers steeg: met maar liefst 16,1%, wat hoger was dan in de drie vorige 

kwartalen waar de groei tussen de 11,6% en 13,7% lag. Ook in Latijns-

Amerika vertoonde het gemiddelde premieniveau met 1,4% voor de 

vierde keer op rij een toename (daarvoor resp. 0,9%, 0,3% en 0,8%). 

Datzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk (resp. met 1%, 1,9%, 0,8% 

en 0,2%).

In de VS wisselden in 2018 premiedalingen en – toenames elkaar 

per kwartaal af: – 0,5%, +0,0%, – 0,4% en + 0,4%). Zowel in Azië als 

Continentaal Europa liepen de premies in het vierde kwartaal gemiddeld 

op – met resp. 0,4% en 1,5% – nadat er in de drie voorgaande kwartalen 

sprake was van een premiedaling: in Azië met resp., 1%, 0,4% en 0,5%) 

en in Continentaal Europa met resp. 0,8%, 1,5% en 1,5%).

Ernst-Jan Henkelman: “De Nederlandse coassurantiemarkt is 
qua acceptatiegedrag behoorlijk veranderd. Meer dan ooit is 
het een markt geworden van individuele spelers, daar waar de 
coassurantiemarkt meer als een eenheid opereerde.”
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“Het is een gegeven dat de verzekeringsmarkt aan het verharden is en dat verzekeraars kritischer kijken 
naar de risico’s die ze aangeboden krijgen. Toch geloof ik niet dat er echt onverzekerbare risico’s zijn. De 
kracht van zowel de NARIM als de coassurantiemarkt ligt in samenwerking. Het is en blijft de kunst om er 
altijd met elkaar uit te komen. Zowel bij bestaande, soms wat risicovoller en complexer geworden risico’s, 
maar ook bij nieuwe risico’s die zich aandienen, waarvan nog geen voldoende schadestatistieken zijn en 
die we mede daardoor nog niet zo goed kennen.” Dat zegt Adri van der Waart, voorzitter van de NARIM, 
de belangenorganisatie van de Risk & Insurance Managers in ons land.   Jan van Stigt Thans

Tijdens de ledenbijeenkomst en Algemene 

Leden  vergadering van de NARIM in maart 

heeft Van der Waart een aantal actuele markt-

ontwikkelingen geschetst, die allen verandering 

als gemeenschappelijke noemer hadden. Hij 

licht toe waarom: “We leven in een tijd waarin 

zaken wellicht meer dan ooit veranderen. De 

samenleving verandert en individualiseert, waar-

door onder meer de solidariteitsgedachte, waarop 

ook de verzekeringsbranche is gestoeld, wat op 

de achtergrond raakt. Het klimaat verandert en 

daarmee de risico’s die we lopen. Ook de markt 

waarin wij werkzaam zijn is aan verandering onder-

hevig en daarmee ook ons werk. Verzekeraars 

zijn meer demanding dan we de laatste jaren 

gewend zijn en vragen meer informatie over de te 

verzekeren risico’s. Daardoor moeten wij als Risk 

& Insurance Managers ons terdege realiseren dat 

het niet meer business as usual is en dat wij meer 

beslagen ten ijs moeten komen.“

Resultaten verzekeraars en nieuw 
risico’s
Op de vraag wat in zijn ogen de voor naamste 

veranderingen zijn voor zowel de riskmanage-

mentwereld als voor de verzekerings branche, 

noemt de NARIM-voorzitter er twee: de ver-

slechterde resultaten van verzekeraars en de komst 

van nieuwe risico’s. Hij licht toe: “Verzekeraars 

ervaren jaarlijkse verliezen en/of zien op lange 

termijn verliesjaren komen. Dat komt deels door 

de hogere schadelast waarvan een groot deel is 

terug te voeren op de toenemende NatCat-risico’s. 

In Nederland hebben we daarvan misschien niet 

zoveel last, maar verzekeraars hebben daarmee 

vanuit internationaal perspectief wèl te maken. Dat 

heeft een domino-effect naar de hele markt. Kijk 

bijvoorbeeld naar het megaverlies van Lloyd’s in de 

afgelopen twee jaar.”

Daar komt volgens hem bij dat verzekeraars, anders 

dan in voorgaande jaren, aan de inkomstenkant niet 

langer profiteren van de renteopbrengsten door de 

momenteel lage rentestand. “Dat verzekeraars iets 

aan hun resultaten willen – of zelfs moeten – doen, 

is dan ook op zich begrijpelijk. Als iets echt duurder 

moet worden, dan is dat zo. Mits alles uiteraard in 

het redelijke blijft en men samen met ons en de 

makelaar blijft zoeken naar oplossingen.”

Effect verschilt per bedrijf 
Wat merken Risk & Insurance Managers van die 

verharding in de praktijk van alledag? “Dat ver-

schilt van bedrijf tot bedrijf. Het is zeker niet 

overal zuchten en steunen. In het algemeen kun 

je zeggen dat verzekeraars kritischer zijn gaan 

kijken naar risico’s, meer zaken uitsluiten en soms 

met aanzienlijke premieverhogingen komen. Bij 

de renewals van begin dit jaar hebben velen van 

ons moeite gehad om polissen op goede en aan-

vaardbare condities te sluiten.”

Er is volgens Van der Waart een andere tendens 

gaande dan Risk & Insurance Managers de 

afgelopen jaren hebben gezien. “Naast de verhar-

ding wordt door de toenemende consolidatie 

het aanbod dunner en de alternatieven derhalve 

minder. Met deze verandering en bijkomende 

druk moeten wij leren omgaan. Je zult niet 

alleen de verzekeringsmarkt, maar ook intern 

je organisatie en je bestuur daarop moeten 

voorbereiden. Wees creatief en zoek naar andere 

oplossingen. Leer om te gaan met een andere 

werkelijkheid en zorg ervoor dat je je bedrijf 

goed positioneert.”

Nieuwe risico’s
Als andere grote verandering noemt de NARIM-

voorzitter de komst van nieuwe risico’s die zich 

aandienen. Het zijn volgens hem risico’s die we nog 

niet goed kennen, waarvan we de impact niet altijd 

even goed kunnen inschatten en waarover nog geen 

of nauwelijks schadestatistieken voorhanden zijn.

Hij neemt cyber als voorbeeld: “Cyber is inmiddels 

wereldwijd onderkend als risicogebied nummer 

één. De gevolgen van cyberrisico’s nemen alsmaar 

toe. Maar een zeer beperkt deel van de risico’s is 

verzekerd (14%). Verzekeraars, makelaars en ook 

wij als bedrijven worstelen met de vraag wat wel 

of niet moet worden gedekt. Ook in de markt is niet 

duidelijk wat cyberrisico’s zijn en wat wel en niet te 

verzekeren is. De verschillen in de aanbiedingen van 

verzekeraars zijn groot. Men weet nog niet goed 

waar men staat en dat veroorzaakt terugtrekkende 

bewegingen. We zullen ons als Risk & Insurance 

Managers moeten wapenen tegen het feit dat op 

dit gebied niet alles is te verzekeren. Onder meer 

door volop aandacht te schenken aan preventie 

door de bedrijfsvoering zo in te richten dat de 

kans op een cyberincident zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. Al zullen we ons wel realiseren dat we 

altijd een stapje achter lopen omdat criminelen 

nu eenmaal slim zijn in het bedenken van nieuwe 

hackmogelijkheden.”

Omdat er veel tegelijk zal blijven gebeuren, zullen 

we als gehele markt tot een goede aanpak moeten 

komen, vindt Van der Waart. “Het onderstreept de 

noodzaak om samen te werken aan oplossingen. 

Daarin ligt de kracht van de NARIM en van de 

co assurantiemarkt. Met elkaar zoeken naar duur - 

  zame oplossingen, waarbij rekening wordt ge hou-

den met elkaars belangen. Oog houden voor de 

lan  gere termijn en niet alleen kijken naar de korte-

ter  mijn- effecten. Natuurlijk moet een verzekeraar 

geld verdienen en natuurlijk willen wij als klant 

niet teveel premie betalen. Maar we hebben elkaar 

nodig en moeten elkaar met open vizier tegemoet 

treden”, benadrukt de NARIM-voorzitter.

  

Goede raad
Tot slot, wat zou je Risk & Insurance Managers 

mee willen geven vanwege al die veranderingen? 

Zijn antwoord: “Let op uw saeck. Blijf alert, houd 

vinger aan de pols en de ogen goed open. Maar 

vooral: weet wat je doet. Het is belangrijk om 

risico’s goed te managen. Veel schades betekent 

een hogere premie. Maar het is wel vervelend als 

je één jaar met relatief veel schades hebt gehad 

en vervolgens alleen op dat feit wordt afgerekend. 

Bereid je daarom voor en word geen slachtoffer. 

Verzekeraars willen een groter eigen risico op een 

polis. Te overwegen is om een groter eigen risico in 

te vullen via een captive in plaats van opname in de 

polis. Een dergelijke afweging moet je per bedrijf 

maken.”

En wat is je boodschap richting de verzekerings-

branche? “Blijf dienstverlener, loop niet weg, maar 

blijf zoeken naar oplossingen. Als een bepaald 

risico niet meer rendabel te verzekeren is, ga dan 

in overleg met makelaar en klant naar een manier 

waarop dat wel kan. Zo heb je de kans om alsnog 

iets te verdienen, want wie wegloopt van zijn 

klanten verdient zeker niets meer.”  < 

“We zullen ons als Risk & Insurance 
Managers terdege realiseren dat het niet 
meer business as usual is en dat wij meer 

beslagen ten ijs moeten komen”

NARIM-voorzitter Adri van der Waart blijft geloven in de kracht van samenwerking

het blijft de kunst om er 
met elkaar uit te komen, 
ook bij nieuwe risico’s

ontmoeten & VerBinden
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Young professionals over het verzekeringsvak:

“We kunnen veel meer 
van schades leren”

Pratend over moeilijk verzekerbare risico’s, de uitdagingen in het vak en de meerwaarde 
van ‘jonge’ arbeidskrachten komen vier ‘young professionals’ tot de belangrijke conclusie 
dat er nog meer van schades geleerd kan worden.   Irene Okkerman

Zittend in de comfortabele fauteuils in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

ontstaat er een makkelijk en interactief gesprek tussen vier jonge professionals 

werkzaam in de verzekeringsbranche. Frank van der Lugt (33, Sedgwick), 

Gerjan Delhaas (35, Unilever), Phil Overdiep (32, Chubb) en Paul van der Linden 

(28, Meijers) delen hun ervaringen. 

“Moeilijke risico’s zijn nu nog lastiger te verzekeren”, trapt Overdiep af, “maar ik 

zie dat eerder als een uitdaging dan een belemmering. Wij hebben veel ervaring 

met complexe risico’s en ons uitgangspunt is altijd om, in samenwerking met 

de makelaar, tot een oplossing voor de klant te komen.” 

Asbest wordt door Frank van der Lugt als een moeilijk te verzekeren risico 

genoemd. “Ook in de expertise merken wij dat verzekeraars daar meer grip 

op willen hebben. Zeker sinds de overheid heeft gesteld dat alle asbest 

voor 31 december 2024 verwijderd moet zijn, is dit een actueel thema in 

verzekeringsland geworden.” 

Hoewel Paul van der Linden alle risico’s nagenoeg krijgt weggezet, weet hij uit 

ervaring dat bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijven die actief bezig zijn met de 

circulaire economie en grotere bedrijven in de voedselverwerkende industrie 

steeds lastiger te verzekeren zijn. Dit geldt vooral voor bedrijven met een 

(beneden) gemiddeld preventieniveau en een hoge ‘maximum possible loss’. 

“Hier zie je dat de capaciteit in de Nederlandse markt steeds schaarser wordt, 

ook doordat het aantal verzekeraars afneemt door ondermeer overnames. 

Er zijn daardoor soms oer-Hollandse bedrijven waar veel Nederlanders toch 

trots op zijn die niet volledig meer in de Nederlandse markt verzekerd kunnen 

worden. Daarnaast gaan er bedrijven in de markt rond die niet volledig 

verzekerd zijn. De kwaliteit van de risico’s moet omhoog. Bedrijven die hierin 

niet mee gaan, zullen steeds lastiger te verzekeren zijn in een hardere markt. 

Verzekeraars, klanten en makelaars moeten hierover met elkaar in gesprek 

blijven en naar oplossingen blijven zoeken.” 

Bij multinationals is het fenomeen van een harde of zachte markt ook zeker 

relevant voor het opzetten van de verzekeringsprogramma’s, maar er spelen 

meerdere factoren mee, stelt Corporate Insurance Manager Gerjan Delhaas. “In 

ons segment is het ook vaak maatwerk. Daarnaast hebben bedrijven vaak een 

langdurige en strategische relatie met verzekeraars waarbij zeker niet alleen 

kosten een overweging zijn. Wat ik in de markt hoor en zie is dat beperkingen 

in dekking en uitsluitingen aan de orde zijn, maar binnen de grenzen van 

redelijkheid. Capaciteit per individuele verzekeraar loopt in specifieke 

segmenten iets terug en er vindt een heroverweging van premieniveaus plaats. 

Daarnaast zie je dat de eigen risico-bedragen voor sommige risico´s worden 

bijgesteld. Het is alleen per verzekeraar en per verzekeringsprogramma nog 

erg verschillend.” 

Droogteschades en weersomstandigheden
Een actueel thema betreft droogteschades. Als expert zegt Van der Lugt daar 

nog niet mee te zijn geconfronteerd. “Het heeft immers met grondwater te 

maken en dat is uitgesloten in de polis dus er komt geen expert aan te pas. 

Niettemin is grondwater een lastig thema, zeker bij droogteschades. Een 

probleem dat eveneens actueel is, is de aantasting van de houten paalfundering 

in Rotterdam als gevolg van de lage grondwaterstand (droogte). Daarnaast 

worden de weersomstandigheden extremer. Schade bij oudere panden, met 

doorgaans een lagere afvoercapaciteit voor hemelwater dan bij nieuwbouw, 

als gevolg van hevige regenval is een interessant vraagstuk.”

Complexiteit en snelheid
Welke issues houden de gemoederen van de young professionals nog meer 

bezig? Delhaas haalt de kwantificering van met name opkomende risico’s als 

eerste aan. “Dat is een uitdaging. Neem bijvoorbeeld het thema cyber. Voor de 

markt is het moeilijk daar een grondig onderbouwde premie, capaciteit en eigen 

risico tegenover te zetten en voor bedrijven kan het lastig zijn om in te schatten 

wat een gewenst verzekerd bedrag is. Dit komt ook omdat gevolgschades en 

cumulatie nog lastig te overzien zijn, want er zijn nog onvoldoende langdurige 

ervaringscijfers beschikbaar.” 

Ook ziet Delhaas veranderingen in de ‘supply chains’ van multinationals. “Het 

is algemeen bekend dat risico’s steeds internationaler en complexer worden 

en dat bedrijven focussen op hun corebusiness waarbij andere activiteiten 

uitbesteed worden. Onder andere hierdoor worden ‘supply chains’ steeds 

complexer en vergt het vaststellen van oorzaken en gevolgen van ‘supply chain 

disruption’ een toenemende mate van specifieke expertise.” De ontwikkelingen 

gaan volgens Delhaas hard. “Je moet je oor goed te luister leggen, zowel binnen 

als buiten de organisatie, en weten waar je binnen de branche terecht kan voor 

samenwerking. De uitdaging is daar goed de tijd voor te nemen.”

Dat het vak van schaderegelen er heel anders uitziet dan 10 jaar geleden merkt 

expert Van der Lugt dagelijks. “Dat heeft niet alleen met de mondigheid van 

alle partijen te maken (wat een maatschappelijk fenomeen is), maar ook met 

de behoeften aan het kunnen volgen van het schaderegelingsproces. Dat 

vergt van de expert meer multitasking en een sneller schakelen met partijen. 

De klant wil meer grip op de situatie hebben en snel weten waar hij aan toe is. 

Daar ligt bij ons ook de focus op. Het is niet meer van deze tijd om na het eerste 

bezoek de claim af te wachten. We willen actief en efficiënt schaderegelen om 

op die manier de doorlooptijden van het gehele schadeproces te verkorten.”  

IT-faciliteiten 
Bij Meijers, die vooral bedrijven in haar portefeuille heeft, ligt de nadruk op 

IT zowel binnen de organisatie als voor haar klanten. Van der Linden: “We zijn 

bezig met het verfijnen van onze portal (een ‘mijn omgeving’ met login) die 

klanten inzicht geeft in de verzekeringsportefeuille en die bijvoorbeeld het 

schadebehandelingsproces via een automatische ‘beslisboom’ vereenvoudigt 

en versnelt. Op deze manier hebben klanten direct inzicht in de status en 

wordt de foutkans verkleind doordat gegevens maar één keer hoeven te 

worden ingevoerd. Inmiddels maken bijna al onze zakelijke klanten gebruik 

van de portal. Maatwerk blijft belangrijk, ook binnen de portal.”

“Pricing’ in de vorm van premieberekeningen is essentieel. In ieder geval 

voor de technische markt”, weet Overdiep. “Naarmate we beter worden in het 

berekenen van premies en premietools op de juiste manier gebruiken, komen 

we uiteindelijk tot een meer consistente pricing. Chubb wil een stabiele partij 

zijn die reële premies handhaaft. Het frequent analyseren van de portefeuille 

en het bouwen en updaten van adequate premietools is daarbij noodzaak.”

Onderscheid door leeftijd
De deelnemers aan het gesprek zijn van mening dat jongeren verschil kunnen 

maken binnen een organisatie. Gemiddeld zouden ze meer open staan voor 

veranderingen en meer flexibel zijn.

Als Delhaas binnen Unilever om zich heen kijkt, beschouwt hij zichzelf niet als 

young professional, maar in het verzekeringsvakgebied weer wel. Typerend 

voor de jongere generatie vindt hij dat ze makkelijk kennis en ervaring delen. 

“De laatste jaren heeft dit een vlucht genomen, ook over bedrijven heen en 

tussen klanten en verzekeraars, wat een interessante ontwikkeling is. Ook 

netwerken zijn hier steeds meer op gericht. Daarnaast groeien de jongere 

generaties op met geavanceerde IT en zijn ze daardoor niet huiverig voor de 

toepassing van technologie waardoor ze ook innovatieve mogelijkheden zien.” 

“Ook is het niet meer van deze tijd om je mail niet frequent te checken”, vult 

Van der Lugt aan. “Met alle partijen worden strakke afspraken gemaakt waarbij 

men verwacht dat je goed bereikbaar bent. Je ontkomt er niet aan. Ik denk dat 

jongeren dat leuk vinden. Ikzelf wel in ieder geval. De oudere generatie heeft 

daar over het algemeen wat meer moeite mee. In deze snelheid is handhaving 

van kwaliteit de grootste uitdaging.”

Van der Linden vindt het de grootste uitdaging om op de juiste manier om te 

gaan met de ontwikkelingen in verzekeringsland. “Het op de hoogte houden 

van elkaar is belangrijk, maar hoeveel tijd mag dit kosten? Technologische 

V.l.nr.: Phil Overdiep, Gerjan Delhaas, Frank van der Lugt en Paul van der Linden

ontmoeten & VerBinden
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oplossingen moeten ervoor kunnen zorgen dat bijzaken op een efficiënte 

manier verwerkt worden, zodat iedereen zich kan bezighouden met waarin hij 

echt goed is.”

Leren van schades
Tot slot staan we stil bij de kansen en verbeteringen in verzekeringsland. 

Van der Linden vindt dat je je altijd moet proberen te verdiepen in de rol van je 

gesprekspartner. “Ik vind dat er soms best wat meer begrip voor elkaars situatie 

mag zijn. Alleen door een eerlijk gesprek met elkaar te hebben en samen 

betrokken te blijven bij de business, kunnen we ervoor zorgen dat de markt 

gezond blijft.”

Een goede balans tussen ervaring en innovatie is volgens Delhaas essentieel. 

“We werken in een traditionele markt met goede tradities, maar ook tradities 

die voor vernieuwing vatbaar zijn. Neem bijvoorbeeld het mentorschap, een 

initiatief van Young InSurance. Dit kan zeer waardevol zijn en is iets wat we 

denk ik moeten stimuleren. Voor verzekeraars en makelaars ligt er mijns inziens 

een kans in het verdiepen van klantkennis: hoe is het om aan het bureau van 

de klant te zitten? Daarmee doel ik niet op reguliere datastromen tussen de 

partijen, maar in het verder inzicht krijgen in de overwegingen en krachten die 

zich binnen een klantorganisatie afspelen. Daar ligt een enorme kans.” 

Op het nut van ‘blockchain’ wordt Delhaas regelmatig gewezen. “Hier wordt 

enorm op gepushed, terwijl de daadwerkelijke toepassing hiervan in de 

verzekeringsmarkt zich nog in de ontdekkingsfase bevindt. Uiteraard heeft 

het samen met de bredere digitaliseringsagenda zeker onze aandacht.” Tot 

slot concluderen de young professionals dat het zeer belangrijk is om als 

branche lering uit een schade te trekken. Wat was de toedracht en hoeverre 

doen we daar als branche iets mee?  We kunnen veel meer van schades leren. 

Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van.” <

Gespreksdeelnemers: 
Paul van der Linden (28) volgde de opleiding Financial Services 

Management in Groningen. Als specialist brand is hij werkzaam bij 

Meijers waar hij ook zijn scriptie schreef en de afgelopen 4,5 jaar 

verschillende functies vervulde. 

Gerjan Delhaas (35) maakte na de hbo-avondopleiding ‘Financial 

Services Management’ de overstap naar Eiffel. Hij werkte daar 6,5 jaar 

in de consultancy op het gebied van financial controlling bij diverse 

verzekeraars en multinationals. Zijn scriptie ‘Business Interruption 

Modelling’ schreef hij voor zijn MBA-opleiding waarbij hij gelijktijdig 

werkzaam was als captive and financial manager bij AkzoNobel. 

Tegenwoordig is hij Corporate Insurance Manager bij Unilever.  

Phil overdiep (32) studeerde achtereenvolgend Bedrijfseconomie 

in Groningen, een jaar Bouwkunde en volgde zowel de opleiding 

Enterprise Risk Management als Verzekeringskunde aan de UvA. Na een 

traineeship is hij 9 jaar bij Fortis Corporate Insurance (tegenwoordig 

MS Amlin) blijven werken. Sinds vier maanden werkt hij als Senior 

Underwriter Construction & Technical Risks bij Chubb na een sabbatical 

van 8 maanden. 

Frank van der Lugt (33) studeerde HBO Bouwkunde in Rotterdam 

waarna hij bijna tien jaar als bouwkundig schade-expert bij DEKRA 

werkte. Hij behaalde diverse verzekeringsdiploma’s en is sinds 2018 

NIVRE Register-Expert. Sinds afgelopen februari werkt hij als Adjuster 

Major & Complex Loss bij Sedgwick. 

Phil Overdiep: “Naarmate we beter worden in het berekenen van premies en premietools op 
de juiste manier gebruiken, komen we uiteindelijk tot een meer consistente pricing.”

Paul van der Linden: “Alleen door een eerlijk gesprek met elkaar te hebben en samen 
betrokken te blijven bij de business kunnen we ervoor zorgen dat de markt gezond blijft.”

Frank van der Lugt: “We willen actief en efficiënt schaderegelen om op die manier de 
doorlooptijden van het gehele schadeproces te verkorten.”

Gerjan Delhaas: “Voor verzekeraars en makelaars ligt er mijns inziens een kans in het 
verdiepen van klantkennis: hoe is het om aan het bureau van de klant te zitten?”

Het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontving vorig jaar 10.000 mailtjes en telefoontjes 

van consumenten en beleggers. Meldingen zijn erg belangrijk voor ons toezicht. Zo kunnen we fout gedrag aanpakken en 

anderen waarschuwen. De AFM heeft een speciaal team dat alle signalen één voor één beoordeelt en doorzet naar het juiste 

team. Afgelopen woensdag kreeg ik weer een signaal doorgestuurd; een taxichauffeur beklaagde zich erover dat hij 750 euro 

per maand kwijt was aan premies om zijn taxi te kunnen verzekeren, terwijl hij nauwelijks schade rijdt.

Zou deze taxichauffeur op basis van zijn schadeverleden minder premie moeten betalen? Of heeft hij gewoon pech dat hij in 

een branche werkt waar door anderen veel schade wordt gereden? De AFM heeft een representatief deel van de Nederlandse 

bevolking gevraagd hoe acceptabel ze het vinden als verschillende beroepsgroepen bepaalde verzekeringen niet meer 

kunnen sluiten. Uit dit onderzoek met ruim 1000 respondenten blijkt dat de Nederlandse bevolking het over het algemeen niet 

acceptabel vindt dat bepaalde beroepsgroepen verzekeringen niet meer kunnen sluiten. Tegelijkertijd blijkt dat men minder 

sympathie met taxichauffeurs heeft dan met bijvoorbeeld verloskundigen. 

Wij hebben ook onderzocht hoe het zit met de solidariteit van de ondervraagden zelf. En dan blijkt dat men het positief vindt 

dat de verzekeraar een lage premie voor de inboedelverzekering hanteert omdat men in een veilige buurt woont, maar men 

zelf nogal slordig is en de deur niet op slot doet. Andersom heeft men er wel moeite mee als de premie hoger is omdat er veel 

wordt ingebroken in de buurt, maar men zelf wel zorgvuldig is en allerlei maatregelen heeft genomen. Solidariteit met een 

flinke dosis eigen belang zullen we maar zeggen… 

Terug naar het signaal van de taxichauffeur. Het is niet de eerste melding over moeilijk verzekerbare risico’s die de AFM ontving. 

In de afgelopen maanden bereikten ons verhalen over dakdekkers, afvalbedrijven, verloskundigen en woonboten. Wat doet de 

AFM met dit soort signalen? Twee vragen zijn dan vooral belangrijk. 

De eerste vraag is die naar de omvang van het probleem. De AFM moet keuzes maken in haar toezicht en richt zich op die zaken 

waar de meeste risico’s voor consumenten, beleggers en marktpartijen bestaan of kunnen ontstaan. Risico gestuurd toezicht 

noemen we dat. 

De tweede vraag is of het probleem valt binnen het wettelijke mandaat van de AFM. Belangrijk daarbij is dat de AFM niet alleen 

verboden gedrag wil aanpakken, maar ook schadelijk gedrag dat niet zozeer verboden is, maar wel ingaat tegen de bedoeling 

van de wet. Probleemgericht toezicht noemen we dat.

Is onverzekerbaarheid een groot probleem en iets waar een gedragstoezichthouder zich druk over moet maken? Het antwoord 

op beide vragen hebben we nog niet. Daarom is deze column vooral ook een oproep aan u om uw signalen en gedachtes 

over dit onderwerp met ons te delen. Ziet u het niet als een probleem, omdat in uw ervaring de markt dit steeds zelf oplost 

met bijvoorbeeld afspraken over preventie? Of ziet u wel een maatschappelijk probleem? Zit volgens u de oorzaak meer bij 

de aanbodkant; zijn verzekeraars bijvoorbeeld meer risico-avers geworden? Of zit de oorzaak aan de vraagkant; worden de 

schades steeds complexer?

Ik ben benieuwd naar uw signalen. U kunt ze sturen naar het Meldpunt: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/contact

Joris Geerts - senior toezichthouder bij de afdeling ‘Toezicht Verzekeren en Pensioenen’ (AFM)

gastcoLUmn

een oproep

ontmoeten & VerBinden
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Bracheorganisaties over het thema (on)verzekerbaarheid: 

“alles is te verzekeren, mits er 
sprake is van een juiste premie 
en passende condities”

Wim Span, uitvoerend bestuurder VNAB en nu als 

moderator optredend, leidde het gesprek in door 

de huidige zakelijke schademarkt te schetsen en 

zijn tafelgenoten de vraag te stellen: “Wat kunnen 

wij als brancheorganisaties doen om de markt (met 

nadruk op het zakelijke segment) beter te laten 

functioneren?”

Risicosolidariteit
Volgens de deelnemers een terechte vraag die 

zich echter niet zomaar laat beantwoorden en 

die een bredere verkenning vereist. Richard 

Weurding (algemeen directeur van het Verbond 

van Verzekeraars) trapt af. “Om ons heen zien we 

veel veranderen, zoals op het gebied van arbeid, 

inkomen, pensioen, veiligheid (terrorisme) en kli-

maat. Zekerheden zijn geen zekerheden meer. Al 

die veranderingen geven druk op de solidariteit. 

Enerzijds verhardt de samenleving en anderzijds 

ziet de politiek de financiële sector als een sector 

met een maatschappelijke en verbindende rol. 

Dat stelt eisen aan ons. Zoemen we op de sector 

zelf in dan zien we een verzadigde markt met druk 

op de kosten. Dat zorgt weer voor consolidatie en 

standaardisatie en biedt mogelijkheden aan partijen 

die in de ontstane ruimte stappen en maatwerk 

leveren. Daarnaast spelen de eisen van Solvency en 

de druk van de toezichthouders op de sector een 

rol. Net zoals de verhoudingen in de markt en de 

verhouding tussen premie en schade. De vraag is of 

een verzekeraar in dat krachtenspel rendabel kan 

functioneren? Daarnaast zet de technologische 

ontwikkeling (Big Data) de solidariteit onder druk, 

maar stelt het de sector tegelijkertijd in staat om 

de verzekerbaarheid van risico’s met behulp van 

analyses juist te vergroten. Al deze ontwikkelingen 

zullen tot een nieuw evenwicht leiden waarbij zaken 

weer meer normaal worden.” Weurding besluit 

zijn beschouwing door te benadrukken dat het 

organiseren van risicosolidariteit de hoeksteen van 

de verzekeringssector is. “We hebben dit daarom 

als speerpunt in ons middellangetermijn-plan 

staan. Als sector hebben we een belangrijke maat-

schappelijke rol, dus dit is echt een top prio riteit.” 

Verzekerbaarheid door Big Data
Weurding kan niet overzien of alles verzekerbaar 

is, maar zijns inziens kan er met behulp van 

technologie en data verzekerbaarheid ontstaan. 

“Er zijn mooie voorbeelden van hoe je met 

Big Data verzekerbaarheid kunt vergroten of 

dienstverlening kunt verbeteren waarbij meer 

maatwerk mogelijk is. We hebben dat bijvoorbeeld 

gezien bij HIV-geïnfecteerden. In het verleden 

was het voor verzekeraars niet mogelijk om 

deze mensen een levensverzekering te bieden, 

aangezien er onvoldoende bekend was over de 

levensverwachting. Met het beschikbaar komen 

van meer data werd het mogelijk om ook voor dit 

risico een verzekeringsmogelijkheid te creëren. Ook 

kunnen Big Data-analyses helpen fraudeclaims op te 

sporen door een betere inschatting te maken welke 

claims mogelijk frauduleus zijn. Goedwillenden 

verzekerden hebben hier baat bij. Bij overstroming 

hebben wij de markt op basis van onderzoek het 

advies gegeven dat kleinschalige overstromingen 

best verzekerbaar zijn. Of een overstroming vanuit 

zee verzekerbaar is op de traditionele manier, dat 

geloven wij niet, maar met speciale arrangementen 

kunnen we een behoorlijke dekking bieden.” 

Generieke beoordeling
Enno Wiertsema (directeur Adfiz) is van mening 

dat het niet vaak gebeurt dat iets helemaal niet 

te verzekeren is. Wel maakt hij zich zorgen over de 

aankomende onverzekerbaarheid. “De verschraling 

van het aanbod en het verdwijnen van concurrentie 

tussen verzekeraars zorgen ervoor dat grote risico’s 

bij een beperkt aantal verzekeraars komen te 

liggen, wat riskant is. Denk aan de hagelschade 

vorig jaar waarbij Achmea buitenproportioneel 

hard werd geraakt.” 

Het grootste probleem vindt hij echter dat er te 

veel naar branches en groepen wordt gekeken 

waartoe een bepaald risico behoort in plaats van 

naar het risico zelf. “Verzekeraars zeggen bij ‘slechte’ 

risico’s te vaak ‘daar stoppen wij mee’, terwijl er 

goede risico’s tussen zitten. Anderzijds moeten 

adviseurs veel meer en zeker ook tijdig met de 

klant met preventie aan de slag. Ook zien we dat 

er bij verzekeraars kennis uitstroomt, waardoor 

bijzondere risico’s minder makkelijk geaccepteerd 

worden. Dat is een ontwikkeling waarbij de wal 

waarschijnlijk het schip zal keren, maar zo ver is het 

nog niet.” 

“Dat neemt niet weg dat er juist weer verzekeraars 

zijn die in dat gat springen en het gewenste 

maatwerk kunnen leveren”, stelt Weurding. “Dat 

zou een kwestie van een nieuwe balans kunnen 

zijn.” Wiertsema betwijfelt dat: “Nederland is een 

verzadigde vervangingsmarkt dus de vraag is hoe 

aantrekkelijk die is voor nieuwe (buitenlandse) 

partijen.”

Samenwerking
Weurding gaat ervan uit dat een verzekeraar 

differentieert op het moment dat hij over een goed 

‘track record’ beschikt, al dan niet onderbouwd 

met behulp van data-analyse. Dat dit één van 

de oplossingsrichtingen kan zijn, onderkent ook 

Wiertsema. “Bovendien kunnen verzekeraars 

en adviseurs in dit vraagstuk echt schouder aan 

schouder staan, aangezien een adviseur haarfijn 

aanvoelt of een klant echt zijn best doet om goede 

preventiemaatregelen te nemen.” Weurding is het 

daar volledig mee eens. “Een goede samenwerking 

kan goede oplossingen bieden. Zeker bij risico’s 

die je kan betitelen als moeilijke risico’s, zoals de 

afvalverwerkingsindustrie, de dakdekkers en taxi’s. 

marktmeesterschap

“Risicosolidariteit is 
de hoeksteen van de 
verzekeringssector”

Het vraagstuk ‘(on)verzekerbaarheid van moeilijke en/of bijzondere risico’s’ houdt de gemoederen bezig, 
zo ook die van de brancheorganisaties. Afgevaardigden staken de koppen bij elkaar en probeerden op 
basis van een brede analyse tot oplossingen te komen.   Irene Okkerman

V.l.n.r.: Enno Wiertsema, Wim Span, 
Ron Gardenier en Richard Weurding
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marktmeesterschap

oplossingsrichting

De oplossingsrichting om de verzekerbaarheid van risico’s te  vergroten en te verbeteren, 

moet volgens de brancheorganisaties gezocht worden binnen de volgende gebieden:    

- datatechnologie (zonder dat dit ten koste gaat van de solidariteit)

- risicobeheersing

- investeren in kennis 

- het delen van concurrentieneutrale data

- meer en een betere samenwerking tussen partijen

- als sector kijken of er vanuit de verzekeringstechniek constructies 

  mogelijk zijn die meer capaciteit kunnen generen

Het gaat erom hoe je die risico’s weer met elkaar in 

het verzekerbare spectrum kan krijgen. Dat heeft 

alles met risicobeheersing te maken, zoals preventie 

en veiligheidsverbetering op de werkplek. Op dat 

gebied kun je heel goed samenwerken. Daarbij 

moeten we vanuit onze maatschappelijke functie 

vooral kijken naar hoe we iets verzekerbaar krijgen 

in plaats van hoe we dingen uitsluiten.” 

Opstelling
Op de vraag van Span of deze opstelling voldoende 

aanwezig is in de markt, erkent Wiertsema dat zeker 

grote verzekeraars daarin verantwoordelijkheid 

nemen, maar tegelijkertijd ziet hij verzekeraars 

rigoureus opschonen. Weurding denkt dat die keuze 

alles te maken heeft met volume en rentabiliteit. 

“Voor de lange termijn wordt voor de rentabiliteit 

gekozen, tenzij die markt gaat veranderen. Daarom 

geloof ik echt in cycluswerking en dat de markt 

naar een nieuwe balans zal gaan.” 

Ook Span signaleert dat verzekeraars voor ren-    

de ment kiezen. “Het aantal honderd procent-te-

ke ningen neemt toe. Als het een goed risico is, wil 

men het volledig zelf verzekeren terwijl het soli-

dariteitsprincipe juist door middel van coas su rantie 

overeind kan blijven.”

Rentabiliteit versus solidariteit
Volgens Ron Gardenier (voorzitter NVGA) staat 

rentabiliteit op gespannen voet met solidariteit. 

“Enerzijds rept DNB over onverzekerbaarheid en 

anderzijds trekt zij zo hard aan de touwtjes bij 

ver zekeraars dat het de verzekeraars dwingt de so-

lidariteit los te laten. Uit Solvency-oogpunt worden 

bepaalde risico’s bijvoorbeeld niet meer verzekerd. 

“Op bepaalde gebieden is er zo weinig concurrentie 

dat je van een monopolie kunt spreken”, stelt 

Wiertsema. “Kijk bijvoorbeeld naar ‘agro’. Dit in 

tegenstelling tot ‘auto’ waar veel concurrentie is 

en waarbij sprake is van premiedifferentiatie op 

basis van statische analyses, maar feitelijk is de 

solidariteit daar al weg.” 

Weurding: “We moet waken voor een te ver 

doorschietende differentiatie in premies. Het 

Verbond heeft daarom een solidariteits monitor 

ont wikkeld die voor 5 reguliere verzekerings pro-

ducten bij 100.000 maat-mensen analyseert hoe de 

spreiding in premie zich ontwikkelt en in hoeverre 

consumenten verzekerbaar blijven. In theorie zou 

een vergaand gebruik van data er namelijk toe 

kunnen leiden dat de premie steeds verder wordt 

gedifferentieerd waardoor bepaalde consumenten 

onverzekerbaar worden.”

(Buitenlandse) capaciteit
Span informeert bij zijn gesprekspartners in 

hoeverre het een oplossing is als buitenlandse 

partijen capaciteit beschikbaar stellen.  

Adfiz beveelt haar leden in het kader van on-

verzekerbaarheid juist aan om risico’s meer bij 

buitenlandse verzekeraars neer te leggen op het 

moment dat die niet op de Nederlandse markt 

ondergebracht kunnen worden. Net zoals het 

bundelen van kleine risico’s door samenwerking 

en/of het op de beurs onderbrengen van risico’s 

(via een ‘placing broker’). “Maar de belangrijkste 

aanbeveling is dat de adviseur de klant nog meer 

moet ondersteunen op het gebied van preventie”, 

benadrukt Wiertsema. “Ook is het belangrijk 

het verzekeringsproduct dicht op de klant te 

organiseren. Ik vind het daarom zorgelijk dat 

volmachten steeds meer worden uitgekleed.” 

Gelaagde constructie
Op zijn beurt meent Gardenier dat in het huidige 

tijdsgewricht nog steeds veel risico’s verzekerbaar 

zijn. “Alleen niet alle risico’s  via alle distributielijnen, 

dus een deel is niet via het volmachtkanaal en een 

deel is niet via het provinciale kanaal verzekerbaar, 

maar dan bijvoorbeeld wel weer via de beurs. 

Het mooie is dat we als markt voor bijna alle 

verzekeringsproblemen een oplossing kunnen 

bieden als we maar creatief genoeg zijn met elkaar. 

Misschien moeten we toe naar een soort gelaagde 

constructie van type en maximaal te verzekeren 

en te dragen risico’s. Een soort placingsysteem. 

Ook kun je als verzekeraar beslissen een deel van 

het risico bij een herverzekeraar onder te brengen. 

Uiteraard zit daar ook een premie aan vast die 

betaald moet worden, maar door voor andere 

kapitaalconstructies te kiezen, kun je creatief een 

oplossing bieden.” Voorts pleit de NVGA-voorman 

voor het delen van concurrentieneutrale data. 

“Daardoor kunnen risico’s beter beoordeeld worden 

en op basis daarvan betere preventiemaatregelen 

worden genomen wat de verzekerbaarheid ten 

goede komt.”

Nieuwe balans
Sec genomen luidt de algehele conclusie van 

de gesprekspartners dat alles te verzekeren 

is, mits daar een juiste premie, condities en 

preventiemaatregelen tegenover staan. 

Meer onderbouwd vat Weurding het gesprek 

als volgt samen: “Onverzekerbaarheid is een 

veelkoppig vraagstuk waarbij het erom gaat hoe 

wij als sector onze klanten kunnen helpen bij het 

omgaan met risico’s en wij daar met onze kennis 

verbetering in kunnen brengen, zeker ook op het 

gebied van preventie. Juist om ervoor te zorgen 

dat risico’s binnen het verzekerbare spectrum 

blijven. Uiteraard spelen daar allerlei marktsituaties 

eveneens een rol. Duurzame rentabiliteit is een 

voorwaarde om een goed aanbod te creëren 

waaruit mensen kunnen kiezen. Daarnaast kan 

datatechnologie helpen bij de verzekerbaarheid 

van risico’s en als sector moeten wij goed nadenken 

of wij vanuit de verzekeringstechniek constructies 

kunnen bedenken die het aantrekkelijker maken 

om risico’s te delen waardoor meer capaciteit kan 

worden gegenereerd. Dat kan als het ware een 

evolutie zijn van de modellen die we nu hebben. 

Wat individuele partijen voor afwegingen maken 

dat zijn eigen keuzes, maar we gaan hoe dan ook 

naar een nieuwe balans.”  <

Wim Span: “Het solidariteitsprincipe kan juist door middel van coassurantie overeind 
blijven.”

Richard Weurding: “De technologische ontwikkeling zet de solidariteit onder druk, maar 
stelt de sector tegelijkertijd in staat om de verzekerbaarheid van risico’s met behulp van 
analyses juist te vergroten.”

Enno Wiertsema: “In dit vraag stuk kunnen verze ke raars en adviseurs echt schouder aan 
schouder staan.”

Ron Gardenier: “Door het delen van concurrentie neutrale data kunnen risico’s beter 
beoordeeld worden op basis waarvan betere pre ven tie maatregelen wor den genomen wat 
de verzeker baarheid ten goede komt.”
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De grondhouding van de 150 medewerkers van 

de Vereende is gericht op het bieden van op-

lossingen. Daarnaast vervullen zij een zogeheten 

kraamkamerrol waarbij het geregeld voorkomt 

dat de markt afwijkende en/of nieuwe risico’s na 

verloop van tijd zelf weer oppakt. 

Omwille van het verkondigen van de maat schap-

pelijk relevante rol die de Vereende vervult, voert 

zij een actief communicatiebeleid. “Om ervoor te 

zorgen dat professionele partijen ons weten te 

vinden”, legt Visscher uit. “Daarentegen zullen we 

niet echt een doelgroep opzoeken. We nemen juist 

een afwachtende rol in en we kijken welke delen 

voor verzekeraars niet interessant zijn, overblijven 

of worden afgestoten. Het mooie daarvan is dat 

we een soort neutrale positie in de markt in-

nemen en dat we niet als een concurrent worden 

gezien. Dat past ook bij wie we zijn, namelijk een 

niet-beursgenoteerde schadeverzekeraar waar  van 

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen van we ge 

hun maatschappelijke rol aandelen in han den 

hebben.”

De missie van de Vereende is oplossingen 

bieden voor maatschappelijke issues in de ver-

zekeringsbranche waarbinnen bijzondere risico’s 

en bijzondere schades centraal staan. Wat ver-

staat u precies onder bijzondere risico’s?

Visscher: “Laatst hebben we bijvoorbeeld de 

RotterTram verzekerd. Dit is een oude tram die 

door Rotterdam rijdt en waarin een restaurant 

is gebouwd. Op zich niet een heel groot en 

spannend risico, maar het vraagt meer aandacht 

en maatwerk. Een ander voorbeeld is een nieuw 

voertuig waarmee verzekeraars nog geen ervaring 

hebben of waarover zij nog niet veel kennis hebben 

opgebouwd. Wij vinden het belangrijk de Vereende 

te positioneren als een partij die een vangnetrol 

vervult. Niet alleen ten aanzien van de Rialto-

portefeuille die in de Vereende is opgegaan, maar 

ook het Waarborgfonds, verschillende pools en het 

Nederlands Bureau vallen onder de Vereende. Het 

is belangrijk dat wij ons breed op de kaart zetten. 

Stel dat het overstromingsrisico in Nederland nog 

een keer goed verzekerd gaat worden met een 

oplossing op basis van solidariteit, dan zouden wij 

dat graag organiseren en administreren. Ook zijn 

wij in staat om grote onoverzichtelijke risico’s als 

het ware in stukken te hakken en over de markt 

te verdelen. Er zijn vele bijzondere risico’s die wij 

dankzij de verschillende constructies die we in huis 

hebben kunnen verzekeren. Dat kan binnen de 

eigen verzekeringsportefeuille, maar ook in pools.”

Is er volgens u sprake van onverzekerbaarheid?

Visscher: “Onverzekerbaarheid kan diverse redenen 

hebben, zoals een slecht schadeverloop, een 

gebrek aan het nemen van preventiemaatregelen, 

onbekendheid met een risico (koudwatervrees 

van verzekeraars), een kleine nicheportefeuille 

Wat vindt u het leukst aan uw rol binnen de 

Vereende en wat zijn belangrijke uitdagingen?

Er zijn een heleboel dingen die ik leuk vind. Het 

actief zijn op alle verschillende gebieden, de 

samenwerking met alle partijen en het fungeren 

als spin in het web. De maatschappelijke 

rol van de Vereende en het vakinhoudelijke 

aspect, waarbij mijn vaktechnische achtergrond 

absoluut een voordeel is, spreken mij zeer aan. 

Belangrijk is het om de grote groei te kunnen 

blijven absorberen. De grote groei die we in 

2017 en 2018 zagen, is er nu wel een beetje uit, 

maar het is wel iets waar we goed toe in staat 

moeten blijven, ook solvabiliteit technisch. Groei 

vraagt immers om solvabiliteit. Verder is het 

eveneens een uitdaging te voorkomen dat er 

te veel tijd wordt besteed aan het afleggen van 

verantwoording, aangezien de Vereende een 

bedrijf is met aandeelhouders en verschillende 

entiteiten. Dus het is continu goochelen met 

tijd. Maar ondanks de veeleisendheid vind ik het 

super leuk om te doen.”  <

die onvoldoende interessant is voor verzekeraars 

of afwijkende risico’s die niet in het efficiënte 

proces van verzekeraars passen. Ik denk dat echte 

onverzekerbaarheid op dit moment uiteindelijk 

wel meevalt als je kijkt naar welke risico’s niet 

ondergebracht kunnen worden. De meeste 

risico’s vinden hun plekje in de markt, hetzij bij de 

Vereende, op de beurs, bij een verzekeraar die toch 

haar nek wil uitsteken of via Lloyd’s. Ook zijn er 

buitenlandse verzekeraars die hierin een rol willen 

vervullen.”

Waarom is onverzekerbaarheid nog steeds zo’n 

veelbesproken thema in de markt? 

Visscher: “Wat we zien is dat verzekeraars door het 

toenemend gebruik van data en door het analyseren 

van data steeds verder gaan in het selecteren 

van risico’s en het steeds individueler prijzen 

daarvan wat op gespannen voet staat met het 

solidariteitsprincipe van de verzekeringsbranche.”

Welke kant gaat het met data-analyse op?

Visscher: “Dat is niet goed te voorspellen. Wij zullen 

in ieder geval vanuit de Vereende echt ons best 

doen om een vangnet te blijven vormen, maar het 

kan natuurlijk niet zo zijn dat alles wat buiten de 

boot valt bij de Vereende terecht komt. Iedereen 

heeft baat bij een gezonde, goed functionerende 

verzekeringsmarkt met voldoende concurrentie 

en voldoende keuze voor de klant. Niet voor 

niets is dit een thema binnen het Verbond van 

Verzekeraars. Ik weet dat verzekeraars daarin hun 

verantwoordelijkheid willen nemen, bijvoorbeeld 

door de gelanceerde Solidariteitsmonitor waarbij 

voor bepaalde branches de bandbreedte tussen de 

hoogste en laagste premie over een reeks van jaren 

wordt gevolgd om uitwassen te voorkomen. Het is 

onze uitdaging om mee te veren met de markt en 

in sommige periodes wat meer op te vangen, maar 

dergelijke risico’s – als het kan – ook weer terug te 

geven aan de reguliere markt. Dat past ook bij de 

rol die we vervullen.” 

Wat was de reden dat de Vereende zich vorig jaar 

uit de coassurantiemarkt heeft teruggetrokken? 

Visscher: “Coassurantie is één van de mechanismen 

om risico’s verzekerd te krijgen. Dat was destijds 

ook de aanleiding om deze markt te betreden. 

Echter, vorig jaar hebben wij ons uit deze markt 

teruggetrokken vanuit de redenering dat dit qua 

type risico (grootzakelijke markt) niet past in ons 

portefeuilleprofiel. Wij zijn van mening dat als 

negentig procent door de markt afgedekt kan 

worden die laatste tien procent dan ook zal lukken 

danwel als eigen risico genomen kan worden. 

In dat geval zijn we niet echt nodig. Ook hebben 

wij minder kennis dan de beurspartijen zelf, dus 

vanuit de gedachte ‘schoenmaker blijf bij je leest’ 

zijn we hiermee gestopt. Overigens bedroeg onze 

beursportefeuille slechts 130.000,- euro.” 

Expertise maakt onderdeel uit van jullie accep-

tatiecriteria. Welke criteria hanteert de Vereende 

precies?

Visscher: “Ons uitgangspunt is de volgende. Als het 

risico door een andere oplossing ondervangen kan 

worden, dan is de Vereende niet de aan gewezen 

partij. Is dat niet het geval, dan is de maat-

schappelijke waarde die wij kunnen toevoegen 

van doorslaggevend belang. En dat heeft weer te 

maken met het feit of we het verzekeringstechnisch 

aan kunnen, of we de expertise in huis hebben, of 

het binnen het portefeuilleprofiel past en of wij de 

benodigde herverzekering kunnen inkopen.” 

ingrid Visscher, 
directeur de Vereende: 
“Wij zijn er voor de 
bijzondere risico’s” 

In een themanummer over moeilijk verzekerbare risico’s kan de Vereende 
niet ontbreken aangezien zij zich hier vooral op richt. Maar welke risico’s 
zijn dat dan en welke rol vervult zij daarin precies? De VNAB Visie ging met 
directeur Ingrid Visscher in gesprek om hierover duidelijkheid te krijgen, net 
als over de reden waarom de Vereende zich uit de coassurantiemarkt heeft 
teruggetrokken.    Irene Okkerman

“Groei vraagt 
immers om 
solvabiliteit”

Ingrid Visscher: “Ik denk dat 
echte onverzekerbaarheid op dit 
moment uiteindelijk wel meevalt 
als je kijkt naar welke risico’s niet 
ondergebracht kunnen worden.” 

Waar de markt geen verzekeringen aanbiedt, 

biedt de Vereende dat op onderstaande gebieden 

voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. 

Voor de zakelijke markt biedt de Vereende ver-

zekeringen op het gebied van motorrijtuigen onder 

andere taxibedrijven, koeriersdiensten, ver  huur- en 

leasebedrijven, touringcars, vracht auto’s, bezorg-

brommers en bijzondere voertuigen. Daar naast 

verzekert zij evenementen met motor  rijtuigen.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt de 

Vereende voor bijzondere bedrijven die niet bij een 

reguliere verzekeraar terecht kunnen, zoals tattoo-

shops of winkels voor de jacht- en schietsport.

Op het gebied van brand biedt zij onder andere 

verzekeringen aan voor leegstaande panden. 

De Vereende verzekert ook bedrijven die een 

‘regulier’ risico willen verzekeren, maar dat niet 

bij een reguliere verzekeraar kunnen van   wege het 

schadeverloop, strafrechtelijk verleden, betalings - 

gedrag en/of fraude van de ver  zekeringnemer.

Niet als vangnetverzekering, maar als regu liere 

verzekering biedt de Vereende ook be roeps  aan  - 

sprakelijkheidsverzekeringen aan voor fi nancieel 

 adviseurs en makelaars (de zogeheten BaVaM- polis).

ontmoeten & VerBinden
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Verzekeraars moeten 
recyclingbedrijven niet over 
eén kam scheren maar 
individueel beoordelen

Hummel Recycling is 30 jaar geleden begonnen met 

het regionaal inzamelen van oud ijzer, oud papier 

en kunststoffen en met het recyclen van papier, 

plastic en kunststof tot herbruikbare grondstoffen. 

Begonnen op een kleine ruimte van enkele 

honderden vierkante meter is de onderneming 

sindsdien uitgegroeid tot één van de grotere 

recyclingbedrijven in Noord-Nederland, al spreekt 

eigenaar Peter Hummel liever van een bedrijf dat 

zich toelegt op herverwerking van kunststof en 

op beperkte schaal papier. Op de huidige locatie 

op het industrieterrein van Leek heeft het bedrijf 

inmiddels 20.000 m2 grond tot zijn beschikking, 

waar 40 tot 50 medewerkers op jaarbasis 50.000 

ton aan plastic verwerken; papier maakt maximaal 

5% van de totale productie uit. 

Hummel Recycling zamelt op diverse manieren 

kunststoffen en oud papier in. Dit wordt gesorteerd 

zodat het geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. 

Vervolgens worden de homogene afvalstromen 

op soort gecomprimeerd in een grote balenpers. 

Daarna worden de balen opgeslagen in een van de 

opslagloodsen. De laatste stap is dat de goederen 

verkocht en verladen worden. Bij internationale 

leveringen gaat het afval in transito. 

Schoon en veilig werken
Bij Hummel Recycling heeft van meet af aan schoon 

en veilig werken hoog in het vaandel gestaan. In de 

afgelopen drie decennia is er dan ook nauwelijks 

schade geweest op één bizarre periode van negen 

maanden in 2009 na waarin het maar liefst vier keer 

met een brand werd geconfronteerd: één keer door 

bliksem en drie keer door een onbekende oorzaak.

Peter Hummel: “We zijn als bedrijf altijd verzekerd 

geweest en de contacten met onze verze kerings-

adviseurs (Friesland Bank, later Rabobank), de 

huidige placing broker (Willis) en de betrokken 

verzekeraars (o.a. HDI) zijn altijd goed geweest. 

We wilden echter geen grote schades meer en zijn 

toen met het oog op de voorgenomen bouw van 

een nieuwe productielijn door onze bouwadviseur 

in contact gebracht met de onafhankelijke risico-

specialist Jurjen Burghgraef van Burghgraef 

van Tiel & Partners. Die heeft gekeken naar ons 

productieproces en is in nauw overleg met ons 

tot voorstellen gekomen voor enkele fysieke en 

organisatorische preventieve maatregelen om 

de kans op brand en andere schade – en dus op 

bedrijfsstilstand – zoveel mogelijk te voorkomen.”

Forse investeringen in preventie
Mede op advies van Jurjen Burghgraef werd het 

risico opgesplitst door in de grote opslag- en 

sorteerhal dikke betonmuren te plaatsen met een 

brandvertraging van maar liefst 360 minuten, in het 

vervolg niet meer te shredderen (wat zeer brand- 

en schadeverhogend werk is), een geavanceerd 

rook- en roetdetectiesysteem geïnstalleerd en 

Peter Hummel en Jurjen Burghgraef: “We hebben uit 
oogpunt van bedrijfscontinuïteit bewust meer geïnvesteerd 
in preventie dan wettelijk verplicht is. Daarvoor zijn de eisen 
in het Bouwbesluit gewoonweg ontoereikend.’

Peter Hummel, eigenaar van Hummel Recycling in het Groningse Leek:

In de verzekeringsbranche gaan alle seinen op rood zodra het 
‘R-woord’ valt: Recycling. Bedrijven in deze sector zijn vandaag de 
dag ook op de coassurantiemarkt niet of - in het gunstigste geval - 
moeilijk te verzekeren. Niet geheel onbegrijpelijk gezien het relatief 
grote aantal forse branden in deze sector, vooral in het afgelopen 
jaar. Toch vindt Peter Hummel, samen met zijn broer Johan eigenaar 
van Hummel Recycling in het Groningse Leek, dat verzekeraars 
recyclingbedrijven niet over één kam moeten scheren maar hun 
risico individueel moeten beoordelen. “Ten eerste omdat de aard 
van de werkzaamheden kunnen verschillen – glas, tuinafval, puin, 
papier, kunststof, autobanden, ander afval, etc. – en daarmee het 
schaderisico, maar ook omdat het ene bedrijf het andere niet is als het 
om investeren in preventie en veilig werken gaat.”  Jan van Stigt Thans



2524 www.vnab.nl www.vnab.nl

kennis

Bewustwording
Door hun jarenlange ervaring op het gebied 

van risico-inspecties hebben de specialisten van 

Burghgraef van Tiel als geen ander een goed beeld 

hoe het gesteld is met de risico’s en brandveiligheid 

binnen de BV Nederland. Zijn antwoord stemt niet 

bepaald tot geruststelling. “Ik heb eerlijk gezegd het 

idee dat het eerder verslechterd dan verbeterd. Het 

is weliswaar een gegeven dat het risicobewustzijn 

bij meer bedrijven lijkt te zijn toegenomen, 

maar dat komt doorgaans niet uit zichzelf maar 

doordat steeds vaker onverzekerbaarheid dreigt 

en bedrijven daardoor meer gedwongen worden 

preventieve maatregelen te treffen. Dat vind ik op 

zich wel merkwaardig, want oog en aandacht voor 

je eigen bedrijfscontinuïteit zou in de eerste plaats 

uit jezelf moeten komen”

Bovendien zijn er volgens hem een groot aantal 

risico’s waarvan bedrijven zich nog niet of 

nauwelijks bewust zijn, zoals LED-verlichting, 

zonnepanelen en lithium batterijen. “Bovendien 

wordt er in de bouw nog altijd op grote schaal 

zeer brandbaar (polystyreen en polyurethaan) 

isolatiemateriaal toegepast, wat op grond van het 

Bouwbesluit is toegestaan omdat het voldoet aan 

de eisen ter bescherming van personen. Maar uit 

oogpunt van bedrijfscontinuïteit is het als bedrijf 

levensgevaarlijk om je daartoe te beperken”, aldus 

Burghgraef, die daarnaast nóg een drietal factoren 

noemt die risico- en schadeverhogend werken.

“Bedrijven worden groter en daarmee de omvang 

van hun bedrijfsrisico’s en bovendien wordt op 

industrieterreinen de ruimte tussen bedrijven 

juist kleiner, waardoor bij brand de kans toeneemt 

dat deze naar ‘de buurman’ overslaat, zeker als 

zeer brandbaar isolatiemateriaal verwerkt is in de 

gebouwconstructie. Bedrijfsschade is de derde 

schade verhogende trend, omdat in deze tijden 

van ‘just in time’-werken zowel de schadekans als 

de -omvang toeneemt.”

Risicovolle bedrijfstakken
Wat zijn in uw ogen vandaag de dag de meest 

risicovolle en dus moeilijk verzekerbare be-

drijfs   takken? Burghgraef noemt afval- en 

re cycling bedrijven als eerste, gevolgd door 

bedrijven in de foodsector, vooral de vlees ver-

werkende industrie. In dat laatste zit volgens 

de risicospecialist iets merkwaardigs. “Enerzijds 

hebben deze bedrijven een enorme focus op 

voed selveiligheid om te kunnen voldoen aan de 

strenge HACCP-eisen. Maar anderzijds hebben ze 

hun bedrijf vaak ondergebracht in een ‘brandbare 

doos’ door het dak en de gevels vol te stoppen 

met brandbaar isolatiemateriaal. Daardoor kan 

een kleine brand op de werkvloer het gehele pand 

in lichterlaaie zetten”, aldus Burghgraef, die ook 

bedrijfsverzamelgebouwen (veel bedrijven bij 

elkaar, waaronder vaak risicovollere starters) en 

de grotere agrarische bedrijven (vooral intensieve 

veehouderij (pluimvee en varkens) vanaf ca. 5.000 

m2 als risicovolle bedrijfstakken bestempelt.

Jurjen’s lijfspreuk is ‘alles is verzekerbaar, mits…’. 

Hij licht toe: “In principe zouden alle bedrijfsrisico’s 

verzekerbaar moeten zijn, mits het morele risico 

goed is en de klant voldoet aan de gevraagde 

preventieve maatregelen. Dat kan een sprinkler 

zijn, maar ook het veranderen van de inhoudelijke 

werk- en bedrijfsprocessen, het verwijderen van 

de aanwezige isolatiematerialen, verbeteren 

van de dak- en gevelconstructie tot zelfs het 

neerzetten van een compleet nieuw pand. “Ik denk 

te kunnen stellen dat 95% van de bedrijven na 

onze voorstellen zich alsnog kunnen verzekeren.” 

Desgevraagd noemt hij de opstelling van 

verzekeraars ‘hard, maar begrijpelijk’, zeker als de 

resultaten verliesgevend zijn. ”De eisen zijn soms 

wat overtrokken, maar als je dan in overleg gaat, is 

er best nog wel het een ander mogelijk.” 

Advies aan bedrijven en verzekeraars
Tot slot, wat zou je aan bedrijven mee willen 

geven? Burghgraef neemt ook nu geen blad voor 

de mond. “Vertrouw niet op je architect, maar meer 

op de deskundige medewerkers bij verzekeraars. Ik 

zie in de praktijk van alledag dat er in ons land nog 

steeds gekke dingen worden gebouwd. Zoals een 

distributiecentrum van 16.000 m2 gebouwd in een 

stalen doos met piepschuim dak en met bovendien 

ook nog eens zonnepanelen daarop. Goedgekeurd 

op basis van het Bouwbesluit. En dan liggen er nog 

plannen voor een uitbreiding met nog eens 20.000 

m2 onder dezelfde condities. Een kleine brand op 

het dak en het hele complex brandt af.”

Welke les moeten bedrijven hieruit trekken? 

Burghgraef: “Realiseer je terdege dat het 

Bouwbesluit zich alleen richt op het voorkomen 

van slachtoffers, maar niet op het voorkomen van 

brand. Kortom, als je je hiertoe beperkt riskeer je 

onverzekerbaarheid en zet je je bedrijfscontinuïteit 

op het spel.” Zou de wet aangepast moeten worden? 

“Dat is een utopie. Maar het zou wel goed zijn als er 

beter wordt gecommuniceerd dat het Bouwbesluit 

zich beperkt tot het beschermen van mensen en 

niet op het voorkomen van materiële schade.”

Heb je nog een boodschap aan het adres van 

de verzekeringsbranche? “Kijk kritisch maar 

rechtvaardig naar risico’s. Als een bedrijf duidelijk 

laat blijken bereid te zijn om te investeren in 

preventie, dan verdient hij mijns inziens een 

beloning in de vorm van een verzekeringsoplossing, 

al dan niet onder bepaalde voorwaarden. En 

dan niet voor één jaar, maar voor een langere 

periode, zodat zijn bedrijfscontinuïteit ook wordt 

gewaarborgd.”   <

Jurjen Burghgraef: 
“Ik heb het idee 
dat de risico’s en 
brandveiligheid 

binnen de BV 
Nederland eerder 
verslechterd dan 

verbeterd”

Jurjen Burghgraef Peter Hummel

Peter Hummel: “Waarom moet de sector zichzelf en zijn 
klanten gek maken door alle bedrijfsverzekeringen voor 

het einde van het jaar af te ronden? 

als organisatorische maatregel is onder meer 

aan het einde van de dag een extra afsluitronde 

ingevoerd op brandveiligheid. Volgens Burghgraef 

heeft Hummel Recycling minstens het dubbele 

bedrag in preventie geïnvesteerd dan wettelijk 

verplicht is conform het Bouwbesluit, dat onder 

meer brandvertragende betonmuren vereist van 

maximaal 60 minuten. 

Hummel hierover: “Dat is een bewuste keuze 

geweest uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit. 

Daarvoor zijn de eisen in het Bouwbesluit 

gewoonweg ontoereikend. Dat risico willen we 

niet lopen, maar willen we vooral grote branden 

voorkomen.” De grootste uitdaging bij de laatste 

nieuwbouw vormde volgens hem het dak. 

“Enerzijds omdat isolatiemateriaal niet mogelijk 

was vanwege het brandverhogend aspect daarvan 

in combinatie met de door ons te recyclen 

materialen en anderzijds omdat bij een eventuele 

brand de brandweer erbij moet kunnen komen. 

Om die reden is om de tien meter een zogeheten 

‘lichtstraat’ aangebracht.” Desgevraagd zegt hij 

dat deze doelen de hiermee gemoeide forse 

investeringen meer dan waard vindt. “De laatste 

tien jaar is er geen noemenswaardige schade meer 

geweest. Bovendien heb ik van Jurjen begrepen 

dat we zonder deze maatregelen de verzekering 

niet rond hadden gekregen.”

Verzekeringsbranche
Peter Hummel kijkt op zich positief naar de 

jarenlange samenwerking met de verzekerings-

branche. Dat neemt niet weg dat hem ook 

wel het een en ander van het hart moet. “De 

recyclingbranche is divers en de aanpak, werkwijze 

en daarmee ook het risicoprofiel verschilt sterk per 

segment, zoals de verwerking van glas, tuinafval, 

puin, papier en kunststof. Ook gaat geen enkel 

bedrijf hetzelfde met preventie en veilig werken 

om. Maar we worden wel allemaal over één kam 

geschoren en hetzelfde beoordeeld. Ik vind een meer 

individuele beoordeling en een daarop gebaseerde 

differentiatie in premie en dekking meer op zijn 

plaats en een stuk eerlijker. Door onze investeringen 

in preventie is ons risicoprofiel gunstiger dat dan van 

andere recyclingbedrijven en dat zouden we graag 

terugzien in onze polis. Bij autoverzekeringen heb je 

een bonus/malussysteem met meer premiekorting 

naarmate je langer schadevrij rijdt. Wij claimen al 

tien jaar geen schade, maar betalen nu meer premie 

dan tien jaar geleden.”

Een ander discussiepunt vormt de hoogte van 

de premie. “Daarover zijn we niet te spreken 

en al geruime tijd in gesprek met makelaar en 

verzekeraars. Ik vind de hoogte zo langzamerhand 

veel te gek worden en niet meer in verhouding 

staan tot het risico. Ik begrijp dan ook dat collega-

bedrijven, die zich net als ons kunnen verzekeren, 

er om die reden voor kiezen om onverzekerd door 

te gaan. Waardoor er voor ons bovendien een 

concurrentienadeel ontstaat, omdat zij minder 

kosten hebben en dus een lager tarief kunnen 

vragen aan hun klanten.”

Tot slot nog één tip van zijn kant aan het adres 

van de verzekeraars. “Waarom moet de sector 

zichzelf en zijn klanten gek maken door alle 

bedrijfsverzekeringen voor het einde van het jaar 

af te ronden? Een autoverzekering kun je toch ook 

elk moment van het jaar afsluiten en verlengen. 

Waarom de verzekeringen voor je bedrijf dan niet? 

Dat voorkomt ook een hoop drukte en gestress in 

december.”

Pionier op markt risicoinspecties
Bovenstaand praktijkverhaal staat niet op zich. 

Bij Burghgraef van Tiel & Partners, sinds vorig jaar 

oktober deel uitmakend van de Troostwijk Groep, 

is het dagelijkse kost om de risico’s van bedrijven 

– van MKB tot multinational - te beoordelen en de 

bevindingen te vertalen in een rapport voor de 

opdrachtgever: het betreffende bedrijf of diens 

verzekeraar, makelaar of verzekeringsadviseur. 

Sinds de start in 2004 is het bedrijf met inmiddels 

13 inspecteurs uitgegroeid tot het grootste 

onafhankelijke inspectiebureau van ons land, heeft 

het in de loop der jaren door zijn expertise en 

praktische oplossingen zeker in de (groot)zakelijke 

markt een goede naam opgebouwd als het om 

preventie en risico-inspectie gaat en wordt het op 

dit gebied alom beschouwd als een pionier. 

Medeoprichter en directeur Jurjen Burghgraef: 

“Van meet af aan hebben we ervoor gekozen 

onze kennis te delen met de markt. Dat doen we 

onder meer door middel van een kleine twintigtal 

gerichte opleidingsmodules en we hebben eigen 

richtlijnen en protocollen geschreven: o.a. voor 

afvalsector, saunabranche, veevoederbedrijven 

en over risico’s opslag lithium batterijen en 

zonnepanelen. Daarnaast hebben we inmiddels 

een eigen ‘bibliotheek’ opgebouwd en de opleiding 

die wij twee keer per jaar geven bestaat uit meer 

dan 1.400 pagina’s met relevante informatie over 

hoe om te gaan met bepaalde risico’s. In september 

zullen wij weer starten met een nieuwe opleiding.  
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meteo project wil met weer gerelateerde 
verzekerings- en riskmanagement-
oplossingen voor de agrarische markt 
toetreden tot de nederlandse markt

In de media en de gesprekken over de huidige zakelijke schadeverzekerings-
markt voeren de laatste tijd zaken als verharding, verzekerbaarheid en 
verschraling van het verzekeringsaanbod de boventoon. Niet geheel 
onbe grijpelijk, omdat verzekeraars nu eenmaal als gevolg van de ver-
slechterde resultaten een kritischer acceptatiebeleid zijn gaan voeren, 
premieverhogingen doorvoeren, condities beperken en zich soms zelfs 
terugtrekken uit één of meerdere segmenten. Dat er daarnaast ook nieuwe 
aanbieders zich aandienen op de (coassurantie)markt krijgt publicitair wat 
minder aandacht. In dit artikel komt één van hen aan het woord: Meteo 
Project, dat met weer gerelateerde verzekeringen ook wil toetreden tot 
de Nederlandse markt. Met een aanpak die afwijkt van de gebruikelijke, 
traditionele werkwijze die we in de zakelijke verzekeringsbranche gewend zijn. 

 Jan van Stigt Thans

Amerika en Australië. Voor de komende jaren wil 

de (her)verzekeringsmakelaar het werkgebied 

uitbreiden met Nederland, België en Zwitserland. 

Desgevraagd antwoordt hij dat Meteo Project ‘een 

gestage groei doormaakt die tot tevredenheid 

stemt’. Uit concurrentieoverwegingen wil hij geen 

huidige omzetcijfers bekend maken.

Niet alleen in het managementteam zitten mensen 

‘van buitenaf’. Koch noemt de diversiteit op de 

werkvloer, waar de momenteel 30 medewerkers 

een goede mix vormen qua kennis, competenties, 

ervaring en achtergrond, als één van de drivers 

voor de kracht en het succes van Meteo Project. 

“Natuurlijk hebben we ook verzekeringsspecialisten 

in dienst, maar daarnaast ook tal van kli maat-   

wetenschappers, ICT-deskundigen, data   spe cialisten 

 en landbouwspecialisten in dienst. Ik durf te stellen 

dat wij meer dan alle (her)verze kerings  makelaars de 

meeste medewerkers in huis hebben met specifieke 

kennis van weer gerelateerde risico’s, zoals storm, 

hagel, bliksem etc. Bovendien beschikken we over 

een uitgebreide weather database met statistieken 

over de afgelopen 30 tot 50 jaar.”

Onderscheidend
Gevraagd naar datgene waarin Meteo Project zich 

onderscheidt van de overige aanbieders op de 

markt, noemt Koch prompt twee zaken: een index-

based weather coverage en een automatische 

schaderegeling waaraan geen schade-expert aan 

te pas komt.

Hij licht toe: “Bij ons hoeft de klant niet zijn volledi-

ge activiteiten te verzekeren, maar kan hij zelf een 

selectie aangeven. Zo kan hij een deel van zijn 

velden verzekeren of voor een bepaald percentage 

van de oogst of opbrengst. Een zogeheten 

index-based weather coverage houdt in dat de 

verzekeringsdekking pas ingaat wanneer een 

bepaalde vooraf aangegeven grens (‘index’) wordt 

overschreden. Bijvoorbeeld boven een bepaalde 

temperatuur, hoeveelheid neerslag, aantal zonne-

uren, windsnelheid, kwaliteitsverlies van de oogst, 

omzet of welk andere weer gerelateerde variabele 

dan ook die van invloed is op de bedrijfsactiviteiten.”

Zodra de vooraf aangegeven indexwaarde is 

bereikt, wordt via het speciaal hiervoor ontwikkelde 

platform Vivaldi - vernoemd naar de vier seizoenen 

waarin de agrarische sector verschillende scha-

derisico’s loopt - een wereldwijd netwerk van 

weer stations gecontroleerd en gemonitord. Ver-

vol gens geeft het systeem automatisch aan of er 

sprake is van dekking of niet. Is er daadwerkelijke 

sprake van dekking, dan wordt het schadebedrag 

auto matisch vergoed aan het eind van de 

verzekeringsperiode. “Daar komt geen enkele 

schade-expert aan te pas”, benadrukt Koch.

Nederlandse markt
Zoals gezegd, ziet Meteo Project ook in ons 

land expansiemogelijkheden. Koch wijst op het 

feit dat Nederland één van de landen is waar 

de agrarische sector een behoorlijke omvang 

heeft en bovendien van een hoog kwalitatief en 

innovatief niveau is. Maar ook een sector waar de 

verzekeringsmogelijkheden hier en daar onder 

druk zijn komen te staan. 

“Daar ligt een kans voor ons, niet in de laatste plaats 

door onze klantgerichte focus en flexibiliteit om 

onze verzekerings- en riskmanagementoplossingen 

naadloos aan te laten sluiten op de wensen van de 

klant. Bovendien kennen we door de jarenlange 

ervaring en specifieke deskundigheid van onze 

medewerkers en met een portfolio van meer dan 

250 producten de agrarische wereld als geen ander 

en weten we wat de risico’s zijn die de sector loopt. 

En als er bij schade sprake blijkt te zijn van een 

gedekt evenement, dan keren we snel uit”, aldus 

Koch, die inmiddels al verkennende gesprekken 

heeft gevoerd met Ralph van Helden van Lloyd’s 

Benelux. “We zijn momenteel ook in Nederland op 

zoek naar businesspartners.”  <

We spreken met Michael Koch, sinds drie jaar 

betrokken bij Meteo Project als Chief Operations 

Officer. Hij bestempelt zichzelf als outsider. Hij heeft 

geen verzekeringsachtergrond, maar heeft in de loop 

der jaren een internationale carrière opgebouwd 

in verschillende bedrijfstakken en plekken op 

de wereld. De afgestudeerde bedrijfseconoom 

vervulde onder meer leidinggevende functies op 

het gebied van consumentenproducten (Unilever), 

de papierbranche (Mondi Packaging), de uitge-

verijsector (Wolters Kluwer voor Midden- en 

Oost-Europa) en laatstelijk bij een aanbieder van 

compliance-opleidingen in New York (LRN Corp). 

Rode draad in alle banen vormde een sterke focus 

op het genereren van duurzame groei en snelle 

veranderingen van bedrijven en bedrijfsprocessen.

Diversiteit medewerkers
Meteo Project is een sinds 2011 bestaande 

(her) verzekeringsmakelaar, die zich vanaf het 

hoofdkantoor in Parijs vooral richt op de Europese 

verzekeringsmarkt met het aanbieden van weer 

gerelateerde verzekerings- en riskmanagement-

oplossingen voor primair de agrarische sector en 

hun klanten. Daarnaast worden hun producten 

en diensten ook aangeboden aan bedrijven in 

de energy-, construction- en toerismebranche. 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van twee primaire 

distributiekanalen: makelaars en verzekeraars. 

Sinds twee jaar is het bedrijf Lloyd’s Coverholder. 

In 2017 werd Meteo Project genomineerd voor de 

European Fintech Awards.

“We willen als Meteo Protect betrouwbare en 

geloofwaardige verzekerings- en andere financiële 

productoplossingen aanbieden. Al onze producten 

worden ondergebracht bij verzekeraars met 

een A minus rating van A.M Best, Standard and 

Poor’s of Moody’s”, zegt Koch. De nichemakelaar 

is reeds actief in Frankrijk, Duitsland, Italië, 

Oostenrijk Portugal, Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk en op incidentele basis in Noord-

ontmoeten & VerBinden
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De vier ervaren brancheprofessionals die met elkaar het gesprek aangingen over het verbeteren van risicoprofielen bij bedrijven: V.l.n.r.: Hak van der Sijp, 
Pieter van Rossum, Albert Ruhl en Willem van der Meij.“De tijd dat je op basis van je blauwe ogen een risico geaccepteerd kon krijgen, is al lang voorbij.”

Hak van der Sijp: “De mate van riskmanagement en preventie bij bedrijven is ondermaats. 
Vooral bij de kleinere en middelgrote ondernemingen.”

Willem van der Meij: “Er wordt in ons land nog steeds niet brandveilig genoeg gebouwd. Er 
worden bij de bouw en isolatie van nieuwe gebouwen nog veelvuldig brandbare materialen 
gebruikt. Wat er in Londen is gebeurd bij de Grenfell Tower kan hier in Nederland ook nog 
steeds gebeuren.”

kennis

Wat dat laatste betreft sluiten de drie gespreks partners zich daarbij volmondig 

aan. Net als zijn HDI-collega is ook Willem van der Meij van mening dat 

Nederlandse bedrijven gemiddeld minder of eigenlijk anders investeren 

in preventie en riskmanagement dan buitenlandse onder nemingen. “Zo 

zijn bedrijven in de VS doorgaans beter gesprinklerd dan hier. Daar staat 

tegenover dat ondernemingen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk 

en Scandinavië weer veel meer tijd, geld en aandacht besteden aan het 

onderhoud van machines, bedrijfsmiddelen en -panden. Oftewel – zeker bij 

de grotere/multinationale ondernemingen - gaat de aandacht meer naar 

het voorkomen van schade dan op het beperken van de omvang. Soms is de 

balans daarbij weg.”   

Overtuigen ondernemer
De beide makelaars worden in hun dagelijks werk regelmatig geconfronteerd 

met de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Albert Ruhl daarover: “Het 

levert geregeld discussies met de klant op. Die voert vaak als argument 

aan dat de brandweer de plannen heeft goedgekeurd. Dan is het aan ons 

om de ondernemer te overtuigen dat die eisen te beperkt zijn om zijn 

bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Mede daarom nemen we ook steeds vaker 

risicospecialisten van verzekeraars mee naar de klant, bij voorkeur vóórdat 

men met de bouw- en uitbreidingsplannen is begonnen. Zodat al in een vroeg 

stadium duidelijk is of een en ander voldoet aan de eisen van verzekeraars en de 

nieuwbouw of uitbreiding derhalve verzekerd kan worden”, aldus de makelaar, 

volgens wie dat niet altijd makkelijke gesprekken zijn. “Meestal volgen onze 

klanten ons, maar er zijn ook bedrijven die vanwege de kosten van preventieve 

maatregelen er bewust voor kiezen risico te lopen.” 

Hoewel dat niet verstandig is, is dat volgens Pieter van Rossum wel enigszins 

te begrijpen. “Elke ondernemer is primair gefocust op groei, uitbreiding 

en omzetvergroting. Die investeert liever in zaken waarmee hij geld kan 

verdienen dan uitgaven te doen in preventie en riskmanagement. Zaken die 

hem ogenschijnlijk niets opleveren.” Desgevraagd geven de beide makelaars 

aan te constateren dat in de loop der jaren de aandacht voor preventie en 

riskmanagement is toegenomen, ook bij ondernemingen in Nederland. “Mede 

daardoor doen er zich minder schades voor dan voorheen, maar daar staat 

tegenover dat de schades gemiddeld groter worden en de impact groter is, zeker 

wat de gevolgschade betreft”, benadrukt Van Rossum.    

Concentraties en ketenvorming
De beide riskengineers hebben daar wel een ver klaring voor. Van der Sijp 

wijst op de toegenomen (waarde) concentratie. “In veel bedrijfstakken zie je 

fabrieken geconcentreerd worden op één plek. Als er dan een keer wat gebeurt, 

is de bedrijfs schade vele malen groter dan wanneer er meer spreiding zou zijn. 

Mede daardoor neemt het schadepotentieel meer dan recht evenredig toe.” 

Op een vrijdagmiddag in maart zit in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

zo’n 125 jaar aan branche-ervaring bij elkaar aan tafel. De beide makelaars Albert 

Ruhl (Manager Inkoop & Volmacht bij Vanbreda Risk & Benefits) en Pieter van 

Rossum (Executive Director Property bij Willis Towers Watson) en de riskengineers 

ing. Willem van der Meij (Manager Risk Consulting bij Allianz Global Corporate & 

Specialty) en Hak van der Sijp (Risk Engineering Specialist bij HDI Global SE).

Taak
De vier zijn het unaniem met elkaar eens dat in de zakelijke verzekeringsbranche 

risico-informatie meer en meer aan belang wint. “De tijd dat je op basis 

van je blauwe ogen een risico geaccepteerd kon krijgen, is al lang voorbij”, 

benadrukken Van Rossum en Ruhl, die hierbij voor zichzelf als makelaar een 

dubbele taak zien weggelegd. “We hebben de juiste risico-informatie enerzijds 

nodig om onze klanten beter te kunnen adviseren en begeleiden met 

betrekking tot hun bedrijfscontinuïteit en an derzijds om hun risico’s adequaat 

verzekerd te krij gen. Zonder informatie krijg je vandaag geen capaciteit.”

Van der Sijp noemt het als zijn taak om van bedrijven die zich willen verzekeren 

inzichtelijk te maken welke risico’s ze lopen, of ze voldoen aan de normen 

en parameters die in zijn geval HDI daaraan stelt en wat de staat van de 

preventie en riskmanagement is. “Op basis van mijn rapport is het vervolgens 

aan de acceptant of hij het risico wil accepteren of niet en, zo ja, tegen welke 

voorwaarden en condities, premie en eigen risico. Overigens bekijken wij 

niet alle aangeboden risico’s, maar een selectie daaruit, vaak op basis van de 

verzekerde som en bedrijfsaard.” 

Van der Meij doet in principe hetzelfde werk bij AGCS. “Aangezien het bij ons 

doorgaans om omvangrijkere internationale verzekerings pro gram ma’s gaat 

beoordelen wij in principe alle risico’s wel. Vergaande samenwerking tussen 

de klant/riskmanager en de makelaar is bij deze programma’s essentieel. 

Accuraatheid, toe gan ke    lijk heid en uitwisseling van publieke en klant spe cifieke 

data worden steeds belangrijker om ook binnen een programma effectief te 

kunnen werken en prioriteiten te kunnen stellen.” 

Ondermaats
Vanuit jullie functie hebben jullie een goed inzicht in de risico’s die bedrijven 

lopen en de wijze waarop zij daarmee omgaan. Met andere woorden, hoe 

is het in de BV Nederland gesteld met de mate van riskmanagement en 

preventie? “Ondermaats”, is het korte maar krachtige antwoord van Hak van 

der Sijp. “Vooral bij de kleinere en middelgrote ondernemingen. Zij beperken 

zich daarbij door gaans tot de eisen die door de overheid worden gesteld in het 

kader van het Bouwbesluit en die zijn uitsluitend gericht op de veiligheid van 

personen en dus niet op voorkomen van materiële schade. Wie zich beperkt 

tot de eisen in het Bouwbesluit, zet daarmee in feite de continuïteit van zijn 

onderneming op het spel.”

Riskengineers en makelaars in gesprek over verbeteren risicoprofiel bedrijven

risico-informatie wordt 
steeds belangrijker

De aandacht voor preventie en riskmanagement en daarmee het risicobewustzijn bij 
bedrijven is groeiende. Maar mede door de toegenomen (waarde)concentratie en groeiende 
ketenafhankelijkheid neemt het schadepotentieel meer dan recht evenredig toe. En daarmee 
wordt het verstrekken van de juiste risico-informatie steeds belangrijker. Dat is de strekking 
van een groepsgesprek tussen twee makelaars en twee riskengineers van verzekeraars over het 
verbeteren van de risicoprofielen van bedrijven. Een dialoog waarin voorts de alarmbel wordt 
geluid over enkele marktontwikkelingen, zoals de ondermaatse preventie en de op de loer 
liggende dreigende onverzekerbaarheid voor bepaalde risico’s.   Jan van Stigt Thans
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 Albert Ruhl: “Preventie wordt vaak gezien als kostenpost, maar aan de andere kant zitten 
bedrijven ook niet te wachten op een brand. Ik zie het vooral als onze taak hen te wijzen op 
de risico’s voor hun bedrijfscontinuïteit en hen hieromtrent te adviseren en te begeleiden. 
Preventie is daarvan een essentieel onderdeel.”   

Pieter van Rossum: “Er moet in de verzekeringsbranche een omslag worden gemaakt in de 
preventieaanpak van schades bij bedrijven. Bedrijfsschades zijn vaak groter dan de directe 
materiële schade, maar dat zien we niet terug in de technische rapportage.”

kennis

Onverzekerbaarheid van risico’s
Over zekerheden en praktische ontwikkelingen
Een wetenschapper vragen om een bijdrage te schrijven over moeilijk te verzekeren risico’s; het is vragen om moeilijkheden. 

Want als wetenschapper grijp ik terug naar zekerheden. Naar de gedachte achter verzekeren. Verzekeren, dat vertel ik mijn 

studenten ook graag, is in de kern terug te brengen tot het vormen van homogene groepen. Groepen van individuen of 

objecten met ongeveer dezelfde kans op dezelfde te verwachten verzekerde ongevallen tegen dezelfde premie. Binnen die 

groep heb je geluksvogels en pechvogels en de verzekeraar, die tegen het genot van premie het risico heeft overgenomen, 

vergoedt de door die pechvogels geleden schade. Helder.  

Van die zekerheden maakt ook deel uit dat de informatieontwikkeling voortschrijdt. Nadere informatie, zo viel reeds lang te 

verwachten (Wansink wees daar bijna dertig jaar geleden al op)1,  leidt tot verfijning van differentiatie. Verfijning die zo ver 

gaat dat binnen één straat grote verschillen in premie aan de orde zijn omdat de postcode (tot op letterniveau) kennelijk 

premieverschil genereert; soms tot wel 70%. Voor een motorrijtuigverzekering… Postcode gerelateerde informatie wordt ook 

gebruikt in de acceptatiefase voor het sluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Is sprake van redlining, ligt discriminatie op 

de loer? Vooralsnog oordelen de Commissie Gelijke Behandeling en het College voor de Rechten van de Mens van niet2,  maar 

interessant en uitdagend is de materie te noemen. Toch valt zij nog steeds onder (de ontwikkelingen die eigen zijn aan) mijn 

zekerheden in het verzekeringsrechtelijke leven. 

Het wordt (voor mij) lastiger als differentiatie ertoe leidt dat bepaalde delen van branches niet meer verzekerbaar zijn “alleen 

maar” omdat binnen die delen te weinig polissen worden verstrekt om de vaste kosten te dekken en de risico’s binnen die 

(deel)branche voldoende te spreiden. Dat kan zo zijn, maar zou een uitgangspunt niet moeten zijn dat dat oké is binnen 

het groter geheel van homogene groepen? Insurer: you win some, you lose some. Zeker in het licht van de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van verzekeraars om ervoor te zorgen dat risico’s financieel afgedekt worden, lijkt me dat zo te zijn. Een 

verantwoordelijkheid die verzekeraars nota bene in hun Gedragscode Verzekeraars uiten, waar zij stellen dat zij zich zullen 

inspannen om te voorkomen dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn. 

Ik heb daar dus moeite mee en wat ik zelf in ieder geval helemaal niet kan plaatsen is dat mijn zekerheden het veld moeten 

ruimen voor wat ik voor het gemak praktische onverzekerbaarheid noem. Niet persé speelt een principieel aspect. Ook is geen 

sprake van onverzekerbaarheid omdat er veel uitsluitingen in een aangeboden polis zitten en er per saldo welhaast geen 

dekking overblijft. Nee, een bepaald risico is niet langer verzekerbaar omdat het niet “in de systemen” past. De verzekeraar 

die overgaat op een standaardproduct voor een gemiddelde doelgroep met – daaraan voorafgaand – een goedkope en 

simpele acceptatieprocedure. En die om die reden een hele groep verzekerden eruit gooit (zoals recent de inboedelpolis 

voor woonwagenbewoners). Ook praktisch te noemen zijn de gevolgen van overnames binnen de branche. Delta Lloyd als 

onderdeel van Nationale-Nederlanden; het lijkt ertoe bij te dragen dat maatwerk verdwijnt en dat is een gemis. 

Ik spreek over de maatschappelijke rol, maar haast mij daarbij te zeggen dat we niet mogen vergeten dat de verzekerings-

overeenkomst een private overeenkomst is. Er is géén acceptatieplicht en al helemaal is er geen plicht om bepaalde producten 

aan te bieden en/of quasi solidair voor een bepaald product tot een opslag in premie te komen (zoals bij het overstromingsrisico). 

Het kan gewoon niet. (Ook) niet bij deze steeds verder gedifferentieerde groepen. Ik realiseer me, al schrijvend, dat ik zeer in 

de provinciale hoek lijk te denken, maar mijn werkelijkheid speelt ook op de achtergrond van de in coassurantie gesloten polis. 

Wel komt de beschreven problematiek daar (gelukkig!) minder naar voren omdat eigen aan de wereld van de beursverzekering 

is dat risico’s groot, bijzonder, zelfs soms uniek te noemen zijn. De achter de premiestelling schuilgaande informatievergaring 

is een andere en juist omdat maatwerk regeert, komen “we” er wel. De uitdaging ligt erin dat zo te houden en daarom is het 

wezenlijk dat de problematiek van de moeilijk verzekerbare risico’s door de VNAB op de agenda gezet wordt. Omdat dat het zo 

noodzakelijk bewustzijn schept.  

  1 J.H. Wansink, oratie EUR 1990, p. 4.
  2 Zie M.M.R. van Ardenne-Dick, AV&S 2009/35 en Advies CRM advies Dazure, januari 2014.
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Van der Meij stipt daarnaast als verhogend effect voor de totale schadeomvang 

de toenemende utilisatie van de bedrijven in de 24/7 economie en de steeds 

meer groeiende afhankelijkheid van ketenvorming aan. “Een storing in één van 

de schakels kan leiden tot veel schade bij meerdere (toeleverings)bedrijven in 

de keten. Een incident met relatief weinig materiele schade kan zomaar tot een 

miljoenenschade leiden.”

Allianz’ Manager Risk Consulting is daarnaast van mening dat er in ons land nog 

steeds niet brandveilig genoeg wordt gebouwd. “Er worden bij de bouw en 

isolatie van nieuwe gebouwen nog veelvuldig brandbare materialen gebruikt. 

Ook in het kader van de energietransitie wordt helaas nog vaak een ‘luie’ keuze 

gemaakt voor kunststof isolatie. Deze materialen isoleren doorgaans goed en 

zijn relatief goedkoper dan alternatieve (on brandbare) materialen, maar zijn 

wel veel brand gevaarlijker. Daarover zijn we momenteel onder meer in gesprek 

met aannemers. Want wat er in Londen is gebeurd bij de Grenfell Tower kan 

hier in Nederland ook nog steeds gebeuren.” 

Van der Sijp noemt nog een schade verhogend effect: “In veel bedrijfstakken 

worden bij de fabricage steeds vaker kunststof materialen toegepast, zoals 

bijvoorbeeld in de autosector. De huidige auto’s bestaan voor een groot deel 

uit kuststof en hebben zodoende een veel hogere vuurbelasting als vroeger, 

de hoge vuurbelasting (t.o.v. vroeger) zie je terug in de autofabrieken. En 

in de houtindustrie wordt bijvoorbeeld steeds vaker composiet gebruikt 

(hout en kunststof gemengd en geperst) waardoor ook hier de vuurbelasting 

verhoogd wordt. Vroeger werd een bedrijf verwoest door brand, nu kan rook 

en roet al funest zijn, met name in de voedingsindustrie en mede met alle 

elektronische besturingssystemen van tegenwoordig.” Daar staat volgens 

hem tegenover dat er ook verbeteringen zijn gerealiseerd. “Roken op de 

werkvloer was vroeger nog een punt van discussie, maar is inmiddels geen 

issue meer.”

Bedrijfsschaderisico’s
Van Rossum is van mening dat er in de verze ke ringsbranche een omslag moet 

worden ge  maakt in de preventieaanpak van schades bij be drijven. “Vandaag 

de dag zijn bedrijfsschades door een brand of andere calamiteit groter dan de 

directe materiële schade. Dat risico is in het al gemeen groter, maar dat zien we 

niet terug in de technische rapportage. Daarin wordt vooral stil gestaan bij de 

materiële risico’s die bedrijven lopen en wordt grotendeels voorbijgegaan aan 

de bedrijfsschaderisico’s.”

Van der Sijp reageert hierop door aan te geven dat hieraan twee oorzaken 

ten grondslag liggen “Ten eerste zijn riskengineers techneuten die doorgaans 

financieel onvoldoende onderlegd zijn om bedrijfsschadeberekeningen 

te kunnen maken. Daarbij komt dat het ook vaak lastig is om de hiervoor 

benodigde cijfers boven tafel te krijgen. Bedrijven staan veelal niet te springen 

om deze te verstrekken.”

Verbeteren risicoprofiel
Wat kan er worden gedaan om het risicoprofiel van bedrijven te verbeteren? “De 

zendeling spelen”, antwoordt Van der Meij prompt. “We moeten bij de directies/

bedrijven erop blijven hameren dat uit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit 

bouwen volgens het bouwbesluit niet toereikend is. Kortom, wij moeten 

ervoor zorgen dat zij er zelf goed over gaan nadenken en keuzes maken.” Zijn 

gesprekspartners zijn het volmondig met hem eens. 

Ruhl: “Preventie wordt vaak gezien als kostenpost, maar aan de andere 

kant zitten bedrijven ook niet te wachten op een brand. Ik zie het vooral als 

onze taak hen te wijzen op de risico’s voor hun bedrijfscontinuïteit en hen 

hieromtrent te adviseren en te begeleiden. Preventie is daarvan een essentieel 

onderdeel. Daarom nemen we, zoals eerder aangegeven, bij nieuwbouw- of 

uitbreidingsplannen bij voorkeur al in een vroeg stadium een riskengineer van 

verzekeraars mee.”

Verzekeraars zijn mede door de verslechterde re  sul taten en schadestatistieken 

een strenger ac cep tatiebeleid gaan voeren. Bepaalde risico’s, waar onder bij-

voorbeeld recycling, bepaalde seg menten van de foodindustrie en de agrarische 

sec tor, zijn steeds lastiger of soms helemaal niet te meer te verzekeren. Van 

Rossum spreekt daarover zijn bezorgdheid uit. “De onverzekerbaarheid ligt 

op de loer. Dat we als coassurantiemarkt bepaalde risico’s niet meer zouden 

kunnen of willen ver ze keren, ervaar ik als een slechte zaak dat zelfs als het 

faillissement van het ‘beurssegment’ kan worden bestempeld. Dat mogen we 

met elkaar niet laten gebeuren.”

In een reactie hierop wijst Van der Sijp op de in zijn ogen niets aan dui-

de lijkheid te wensen overlatende cijfers. “In 2016 waren er 27 branden bij 

recyclingbedrijven, een jaar later 43, vorig jaar 52 en dit jaar al 1 à 2 per week. 

Dat zegt wel iets over het schadepotentieel en de mentaliteit van de sector.” Van 

Rossum vindt desalniettemin dat ook recyclingbedrijven individueel moeten 

worden be keken. Ook kan volgens hem gedacht worden aan het opstellen van 

een pakket aan basiseisen waaraan deze bedrijven zouden moeten voldoen 

om verzekerd te kunnen worden. “In het verleden hebben we dat onder meer 

gerealiseerd met ‘de oud papier cover’ (de opslag en verwerking van oud 

papier), aanvankelijk een moeilijk verzekerbaar risico. Sowieso moeten we als 

bedrijfstak met elkaar bereid zijn om ernaar te streven alle risico’s te verzekeren. 

Dat zijn we als coassurantiemarkt aan onze stand verplicht.”  <
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