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In 2019 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 93,7 

procent. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent 

grofweg dat op iedere euro premie er door verzekeraars 6,3 eurocent marge is behaald, zonder rekening te houden met 

de winstmarge van de verzekeraar. Voor het eerst sinds 2015 is de COR onder de 100 procent uitgekomen. Een daling 

met 15% in 4 jaar tijd (2015: 108,7 procent) die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt. 

Tekst Irene Okkerman, Irenergy

Voor inkomensverzekeringen kan - door het 
ontbreken van de mutatievoorzieningen - over 
de uiteindelijke COR in 2019 geen uitspraak 
worden gedaan. Wel laat deze een lichte verbe-
tering zien ten opzichte van 2018. 
In totaal, voor schade en inkomen samen, 
hebben gevolmachtigde agenten in 2019 voor 
3,9 miljard euro aan premie gerealiseerd. Het 
premievolume in het volmachtkanaal is sinds 
2015 met 1 miljard gestegen. De groei van 
zowel schade als inkomen in de volmachtmarkt 
blijft daarmee doorgaan. 

VOLMACHT RESULTAAT ANALYSE
De cijfers, samengesteld door Market Scan, 
hebben betrekking op de periode 2015-2019 
en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat 
Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers 
aangeleverd en ook bijna alle gevolmachtigde 

Marktrapportage 2019 NVGA/Verbond van Verzekeraars: 

Groei naar 3,9 mrd euro en 
verbetering COR naar 93,7 %

agenten die geen lid zijn van de NVGA. De 
cijfers representeren hiermee vrijwel de hele 
volmachtmarkt. De groei van de markt (zowel 
schade als inkomen) blijft daarmee doorgaan. 

ONTWIKKELINGEN RESULTAAT PER 
BRANCHE 
Op motorrijtuigen is er sprake van een steeds 
verdere daling van de schadelast. In deze 
branche waren er lange tijd zorgen over het re-
sultaat, maar er lijkt nu sprake van een stabiele 
trend die in 2019 ook tot winst heeft geleid. 
Brand blijft een fl uctuerende branche, maar is 
ook in 2019 positief afgesloten. De invloed van 
stormen in 2019 op het resultaat, was minder 
dan in 2018 en 2016. 
Aansprakelijkheid is een stabiele branche als 
het om resultaat gaat en groeit gestaag in 
premieomvang. Verder laat de branche verzuim 

Werkgroep Toekomstbestendige 
Volmachtketen
Vorig jaar is de Werkgroep Toekomstbestendige Volmachtketen, samengesteld uit verzekeraars en gevolmachtigden, 

opgericht met als doel eenduidigheid in de gebruikte cijfers in de volmachtmarkt en het gezamenlijk publiceren van 

marktrapportages. Werkgroepleden Adéle Jeuken en Mieke Dadema geven een nadere toelichting. 

nog steeds geen verbetering zien ondanks forse 
ingrepen op premie en schadelast. 

VOLGENDE PUBLICATIE IN NAJAAR 2020 
Via de volgende link kunt u het rapport 
inzien: https://nvga.org/wp-content/uploads/
Marktrapport-2019-Volmachten-april-2020.pdf 
De NVGA en het Verbond zijn voornemens om 
de marktcijfers halfjaarlijks te blijven publiceren. 
In het najaar worden de cijfers over het eerste 
half jaar 2020 verwacht. ��

Tijdens de Marktdag in 2014 
discussieerden verzekeraars en 
gevolmachtigden vurig over de 
zuiverheid en interpretatie van resultaten 
en het fenomeen combined ratio. 
Wanneer zijn partijen nader tot elkaar 
gekomen? 
 
Adéle: “In feite is die Marktdag de opmaat 
geweest voor een gezamenlijke aanpak, 
want het kan natuurlijk niet zo zijn dat 
partijen cijfers niet herkennen. Dit heeft ertoe 
geleid dat een aantal gevolmachtigden en 
verzekeraars de handschoen heeft opgepakt. 
Het formeren van een werkgroep is daaruit 
voortgekomen waarin het in beginsel vooral 
ging over de interpretatie en zuiverheid van 
de cijfers. Emotionele discussies zijn er niet 
geweest in de werkgroep. Mijn ervaring is 
dat als discussies lang duren, ieder sterk 
zijn eigen wereld gaat verdedigen. Juist 
door echt naar de inhoud te kijken en zaken 

naar elkaar uit te spreken, kun je het eens 
worden. Standpunten hebben we met respect 
uitgewisseld. Het was zelfs leuk en we konden 
lachen. We doen het echt samen en zijn 
het eens over wat belangrijk is om goed in 
gesprek te kunnen met elkaar.” 

Mieke: “Voor andere markten, zoals de 
provincie, zijn onze resultaten vaak lastig te 
interpreteren. Juist door cijfers inzichtelijk 
te maken en uit te leggen, maak je het 
begrijpelijk. Door met elkaar bepaalde keuzes 
te maken, beslecht je discussies en ontstaat 
er een zuiverder marktbeeld. We baseren 
onze gesprekken en discussies op feiten en 
niet op emoties. Een ander voordeel is dat 
we als werkgroep afspraken vastleggen, 
waardoor een consistente lijn ontstaat die 
je aan de markt kunt uitleggen. Dankzij de 
evenwichtige samenstelling van de werkgroep 
en het feit dat wij als partners in business 
met elkaar discussiëren, maken we stappen.”  

Is de angel er nu als het ware uit?

Adéle: “Een belangrijke stap voorwaarts was dat 
de werkgroep eerst de uitgangspunten heeft 
benoemd. Eerder gingen we als marktpartijen 
terug redeneren wat tot onnodige discussies 
leidde.”

Mieke: “De angel is er nog niet helemaal uit 
omdat de ene verzekeraar transparanter is 

dan de andere. Feit is wel dat de markt minder 
onder druk staat. Het gaat beter met de resul-
taten in volmachtland. Gaat het minder, dan 
laait de discussie hoogstwaarschijnlijk weer op. 
Indien volmachtgevers onvoldoende duidelijk 
zijn over de cijfers, dan adviseer ik gevolmach-
tigden daarover één op één in gesprek te gaan. 
Mijn ervaring is dat je dan altijd een antwoord 
krijgt.” 

Adéle: “Zowel verzekeraars als gevolmachtigden 
hebben elkaar nodig, zeker gezien de huidige 
consoliderende markt. Je moet met elkaar in 
gesprek over zaken als de CRvp, over ontwikke-
ling op boek- en schadejaar en hoe verzekeraars 
tot bepaalde normeringen komen. Door dit 
inzichtelijk te maken en met elkaar te bespre-
ken, worden schijnargumenten weggenomen. 
De grote winst daarvan is dat marktpartijen 
de cijfers nu herkennen met als gevolg dat zij 
daarover niet onnodig met elkaar in discussie 
gaan en hun energie in de juiste zaken steken.”

Wat is de grootste uitdaging?

Mieke: “Belangrijk is om de gezette stappen niet 
los te laten, maar ook als het beter gaat cijfers 
goed te blijven monitoren en te analyseren om 
waar nodig tijdig te kunnen ingrijpen.”

Adéle: “We moeten er met elkaar aan blijven 
werken om cijfers zo getrouw en zuiver mo-
gelijk weer te geven en resultaten zo optimaal 
mogelijk te krijgen. Als werkgroep moeten we 

kritisch kijken naar wat er in de keten verbe-
terd kan worden. Denk aan slimmer inkopen 
en het voorkomen van dubbele handelingen.” 

Krijgt de van oorsprong tijdelijke 
werkgroep daarmee een structureel 
karakter?

Mieke en Adéle: “Ja, we blijven dit doen tot 
we helemaal tevreden zijn. Hetgeen alles zegt 
over hoe de NVGA en verzekeraars hierin 
zitten. Daarnaast nodigen we onze respec-
tievelijke achterbannen van harte uit om in 
contact te treden met de werkgroep als er 
onduidelijkheden zijn of vragen leven.” ��
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Adéle Jeuken: “De grote winst is dat marktpartijen de 

cijfers nu herkennen met als gevolg dat zij daarover 

niet onnodig met elkaar in discussie gaan en hun 

energie in de juiste zaken steken.”

Mieke Dadema: “Indien volmachtgevers onvoldoende 

duidelijk zijn over de cijfers, dan adviseer ik gevol-

machtigden daarover één op eén in gesprek te gaan. 

Mijn ervaring is dat je dan altijd een antwoord krijgt.” 


