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           “Op de markt is uw gulden een daalder waard” 
        het spel van onderhandelingen tussen marktpartijen
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Agenda

1. Een verwarrend arrest van de HR

2. Rol van de assurantiemakelaar, zorgplicht en zorgvuldigheid. 

3. Bipar Principles.

4. Afstemming tussen partijen, bedoelen we hetzelfde ?

5. The proof of  the pudding is in the eating
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1.
Chubb/DagenstaED
Hoge Raad 16 mei 2008
ECLI:NL:HR:2008:BC2793
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Chubb/Dagenstaed

R.O. 3.4.2. 
“Het gaat hier om de uitleg van art 2.1.2 van de polisvoorwaarden, 
die deel uitmaken van een beurspolis. 
Nu over dergelijke voorwaarden niet tussen partijen onderhandeld 
pleegt te worden ….,
is de uitleg daarvan met name afhankelijk van objectieve factoren”  
etc. etc. “
Een te algemene  formulering dus.
Maar bij zorgvuldige bestudering lijkt de HR, nu art 2.1.2  slechts de 
defi nitie van het begrip “ontploffi ng” betreft, gelijk te kunnen hebben, als 
zij  duidelijker gesteld zou hebben dat over zo’n defi nitie niet 
onderhandeld pleegt te worden. 
Wellicht en hopelijk is dat haar bedoeling geweest. 
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2.  Rol van de assurantiemakelaar, 
zorgplicht en zorgvuldigheid

5



Soeteman Risk and Insurance Conultancy

Rol van de assurantiemakelaar

• Dienstverlening bestaande uit adviseren, effectueren en servicen van 
verzekeringen ten behoeve van verzekeringnemers

 
• Een of meer schadeverzekeringen

• Soms hele portefeuille, soms een deel door één makelaar en een ander 
deel door een andere makelaar

• Dienstverlening aan verzekeringnemers/verzekerden
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Rol van de assurantiemakelaar

Hoge eisen aan: 

• Vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en integriteit 

• Primair behartiger belangen van klanten maar ook oog voor de belangen 
van verzekeraars 

• Een brug tussen verzekerde en verzekeraar 

• Geen monopolist meer – ook andere assurantie tussenpersonen 

• Term makelaar wordt voornamelijk in co-assurantie bedrijf gebruikt 
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Rol van de assurantiemakelaar

5   fasen bij de dienstverlening 

1) Aanbieden diensten; voorstel aan de klant; adviseren. Soms in het 
kader van tenderprocedures. Vergaren van relevante informatie

2) Opstellen concept polisvoorwaarden

3) Onderhandelen met potentiële leidende verzekeraars over 
zowel premie als voorwaarden

4) Onderbrengen van het risico (plaatsen) in de verzekeringsmarkt(en)

5) Service verlenen op lopend contract. Uiteraard is schadebehandeling in 
ruime zin hierbij van groot belang
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Rol van de assurantiemakelaar

Ad 3) Onderhandelen etc.
• Vergaren van relevante informatie
• Afstemming van informatie met klant en verzekeraars om 

verzwijgingsdiscussies en aansprakelijkheid te voorkomen
• Onderhandelen met enkele potentiële leidende verzekeraars, soms in 

diverse verzekeringsmarkten – hierbij het  toepassen van BIPAR High 
Level Principles ter voorkoming van afgestemd marktgedrag door 
verzekeraars. Marktonderzoek en - kennis is dus van groot belang

• Offerte wordt opgesteld en besproken met verzekeraars en klant om 
misverstanden disputen over dekking  bij schaden zoveel mogelijk te 
voorkomen
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Rol van de assurantiemakelaar

• Bij grotere risico’s of gehele verzekeringsportefeuilles van groot-zakelijke 
bedrijven en bij  overheidsopdrachten ( gemeentes, waterschappen en 
provincies veelal, dus niet de centrale overheid – daar is dat vrij 
uitzonderlijk bij verzekeringsdiensten) wordt vaak eerst een 
tender-/aanbestedingsprocedure gevolgd. 

• Als de makelaarsbeloning ( fee) naar schatting boven het drempelbedrag 
uitkomt  kan eerst een aanbesteding van de makelaarsdiensten 
plaatsvinden, gevolgd door een aanbesteding voor de 
verzekeraarsdiensten

• Dit zijn de huidige drempelbedragen 2014/2015
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Werken Leveringen Diensten

Speciale sectoren €  5.186.000 €  414.000 €  414.000

Centrale overheid €  5.186.000 €  134.000 €  134.000

Decentrale overheid €  5.186.000 €  207.000 €  207.000
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 Rol van de assurantiemakelaar

• In sommige gevallen wordt een zg “beauty contest” uitgeschreven door 
een groot- zakelijk bedrijf; dat houdt in dat zeker als het om een relatief 
klein aantal potentiele verzekeraars gaat de makelaar eerst zijn 
voorstellen, zonder markbenadering te mogen doen, moet neerleggen. 
Die voorstellen zullen ook betrekking hebben op de polisstructuur en 
zeker ook de inhoud van de dekking
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Rol van de assurantiemakelaar

• Centrale positie in administratieve verwerking binnen co-assurantiemarkt 
– int en draagt premie af

• Idem assurantiebelasting op grond van een offi ciële regeling van het 
Ministerie van Financiën

• Distributeur van informatie van en naar verzekeraars 
• Opstellen van polisbewoordingen  is dus  veelal maatwerk i.t.t. het 

genoemde arrest van de HR (Chubb/Dagenstaed). Soms is ook de klant 
onderdeel van zo’n overleg. 

• Dit alles past niet in het door de AFM gepropageerde PARP proces- 
Product Approval and Review proces, wat veel meer gericht moet zijn en 
blijven op zg. maatschappij polisbewoordingen ( standaard-, geen 
maatwerkpolissen)

• Zorg voor solvabiliteit en kwaliteit verzekeraars – geen garantie!
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3. BIPAR HIGH LEVEL 
PRINCIPLES 
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BIPAR High Level Principles

•  Ontstaan na een Sector onderzoek  door de Europese Commissie 
(Business Insurance Sector Enquiry) als gevolg van een proactief 
handelen door de BIPAR

   (de  Europese Intermediair organisatie - Bureau International des 
Producteurs

    d’Assurances et de Réassurances) die deze formuleerde om evt. 
problemen met 

    de EU Cie mbt co-assurantie voor  te zijn
 
• 25 januari 2006 verscheen  immers een “interim rapport” van de EU Cie
Zie:http//ec.europa.eu/competition/sectors/fi nancial_services/enquiries/busi
ness.html) met kritische opmerkingen over co-assurantie

•  De Europese Commissie kijkt wat kritischer dan NMa – kennelijk meer 
gericht

     op EU en  met minder kennis- naar de Nederlandse co-assurantie markt 

     Aandachtspunten onder meer:
•  het gebruik van de “Best Terms and Conditions” (BTC) 
• langlopende overeenkomsten die een belemmering zouden kunnen 

vormen voor toetreding van nieuwe verzekeraars.
•  horizontale samenwerking tussen verzekeraars 
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BIPAR High Level Principles

1. The intermediary shall, based on information provided, specify the demands and 
needs of the client as well as the underlying reasons  for any advice 

2. Before placing a risk, an intermediary will review and advise a client on market 
structures available to meet its needs and, in particular, the relative merits of a 
single insurer or a multiple insurer placement 

3.If the client, on advice of the intermediary, instructs the latter to place the risk with 
multiple insurers, the intermediary will review, explain the relative merits and 
advise the client on a range of options for multiple insurer placement (1). 
Intermediaries will expect insurers to give careful independent consideration to the 
option requested 

4. In the case of a placement of a risk with a lead insurer and following insurers on 
the same    terms and conditions, the previously agreed premiums of the lead 
insurer and any following insurers will not be aligned upwards should an additional 
follower require a higher premium to complete the risk placement. Indeed, the 
intermediary should not accept any condition whereby an insurer seeks to reserve 
to itself the right to increase the premium charged in such circumstances.
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BIPAR High Level Principles

5. During the placement of the risk, the intermediary will keep the client 
informed of progress. 

_____________________________________________________________

(1) There are a range of options for multiple insurance placements. Two examples 
of which are the following: 

i. Selection of a lead insurer through a competitive process and subsequent 
invitation to potential following insurers to cover part of the risk on the same 
contract conditions and premium, it being understood that nothing should 
prevent following insurers quoting a different premium 

ii Selection of lead insurer through a competitive process followed by a 
series of negotiations between the broker and potential following insurers for the 
coverage of part of the client’s risk not covered by the lead insurer with identical 
contract conditions and different premiums across all or some of the 
participating insurers 

Overgenomen door Insurance Europe (vroeger CEA) - de Europese 
Verzekeraars organisatie en o.a. in Nederland de VNAB en het Verbond van 
Verzekeraars

Nota Bene: zowel de Europese Commissie als de ACM zullen op de 
naleving gaan controleren, wat al bleek  uit het EY rapport van 8 februari 2013
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BIPAR High Level Principles

•  In wezen zijn deze een nadere uitwerking van de zorgplicht zowel in 
civiel- als publiekrechtelijke zin. 

• Afstemming met de klant  en verzekeraars en “transparantie” staan 
voorop.
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4. Afstemming met de klant en 
verzekeraars 
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Afstemming met de klant  en verzekeraars

• Niet  alleen de  relevante informatie die tussen partijen wordt uitgewisseld 
over de aard, duur en grootte van het risico is van belang. Die moet 
uiteraard traceerbaar zijn, dus vastgelegd tussen partijen.

• Maar van minstens even groot belang is het vastleggen van de inhoud en 
strekking van de dekking. 

• Sommige makelaarsclausules zijn vrij ingewikkeld en bij acceptatie door 
een verzekeraar van een risico op dergelijke voorwaarden is het van 
groot belang - zeker bij een verzekeraar die wat minder bekend is met 
dergelijke voorwaarden- om deze in hoofdlijnen schriftelijk toe te lichten.
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5. The proof of  the pudding is 
in the eating
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The proof of  the pudding is in the eating

                                       Dus bij een schadegeval! 
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Dank voor jullie aandacht
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