VERZEKERINGSBEURS VOOR ONDERNEMINGEN

Addendum 2017
Protocol verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet
Vaststelling hoogte kosten werkzaamheden Sanctiewet.
Accountantskantoor Mazars heeft in opdracht van de VNAB medio 2017 bij een zestal makelaars
de parameters onderzocht voor de vaststelling van de gemiddelde kosten per polis voor het
uitvoeren van de Sanctiewet werkzaamheden. De uitkomsten van het onderzoek zijn
gepresenteerd aan de Financiële Commissie. Op basis hiervan zijn de parameters voor 2017 en
2018 als volgt vastgesteld en geaccordeerd door het Bestuur.
Parameters voor 2017 en 2018
• Verdeling Sanctiewetkosten over
• Polisdichtheid (gem. # polissen per relatie)
• Relaties per polis
• Uurtarief voor CDD en TDD
• Tijdbesteding voor CDD
• Tijdbesteding voor TDD

:
:
:
:
:
:

4 (in plaats van 5) partijen
1,4
2
€ 50,00 per uur
12,5 minuut
2017: 8 minuten / 2018: 4 minuten

Verdeling sanctiewetkosten makelaar - verzekeraar(s)
Op basis van de e-ABS database is het gemiddeld aantal verzekeraars op een post in 2016
gedaald van 4 naar 3. Dat betekent dat de Sanctiewetkosten verdeeld worden over 4 partijen
(makelaar + 3 verzekeraars) en derhalve voor 25% in plaats van de eerder vastgestelde 20% door
de makelaar gedragen gaan worden.
Deze parameters hebben de volgende kosten tot gevolg (per polis per jaar):
Sanctiekosten 2017:
CDD:
Benelux
:
€18,15 (naverrekening: €7,12)
Overige landen
:
€23,52 (naverrekening: €8,64)
CDD en TDD:
Benelux
:
€24,81 (naverrekening: €13,78)
Overige landen
:
€30,19 (naverrekening: €15,31)
Aangezien de verrekening van de kosten voor het uitvoeren van de Sanctiewet werkzaamheden
voor het eerst plaatsvindt, is er een éénmalige naverrekening mogelijk over de reeds in rekening
gebrachte CDD en TDD kosten.
Sanctiekosten (CDD en TDD) 2018:
Benelux: €16,75
Overige landen: €26,86
Gerelateerde documenten:
VNAB Protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet
Handleiding boeken van sanctiekosten

Disclaimer: Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld of bij uitdrukkelijke toestemming berusten alle rechten op de inhoud
bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).
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