
Achtergrond Vijf verzekeraars geven hun visie op het vak

De marges voor grootzakelijke schadeverzekeringen staan al tijden onder druk. 

Structureel gaat er bij de verzekeraars de laatste jaren meer uit dan er binnenkomt. 

De oorzaken? Toenemende – grote – schades door klimaatverandering: meer stor-

men, meer wateroverlast en meer grote branden. Tegelijk zijn ook de schadeher-

stelkosten toegenomen. En met de lage rente valt er op premies al jaren nauwelijks 

rendement te maken. Tel daarbij op: zeer scherpe tarieven en uitbreiding van veel 

voorwaarden in een competitieve markt… de rek is eruit. 

De zakelijke schademarkt verhardt

Kosten schade
verzekeringen stijgen



Verschillende verzekeraars trekken zich terug van het toneel en de nodige conso-
lidaties hebben gezorgd voor minder, maar grotere marktpartijen. Voor het assu-
rantie-intermediair valt er minder te kiezen voor z’n klanten dan voorheen. Met 
name op het gebied van ‘brand’- en ‘wagenparkverzekeringen’ gaat de verharding 
snel. De laatste keer dat de markt een vergelijkbare ontwikkeling liet zien, was in 
de periode 2002-2004. 

Meijers sprak met vijf grote schadeverzekeraars om op hoofdlijnen vast te stellen 
wat er nu aan de hand is. Aan het woord: Robert van der Schaaf (a.s.r.), Sharon 
van Herel (HDI), Bastiaan Krol (Allianz), Jaap de Louw (Achmea) en Gerard van 
Rooijen (Nationale Nederlanden). 

Nieuwe fase in de cyclus
Van Herel: “De afgelopen tien, vijftien jaar – de periode dat 
we een ‘zachte markt’ kenden – is de wereld ingrijpend ver-
anderd. Meer wet- en regelgeving, risico’s op schade zijn 
toegenomen én complexer geworden. Terwijl de premies 
juist gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Als markt hebben 
we dit met z’n allen laten gebeuren. Nu, eindelijk, pakken we 
eensgezind de handschoen op om de markt weer gezond 
te maken. Hoe lang we hiervoor hebben? Twee, hooguit 
drie jaar verwacht ik. Achteraf misschien makkelijk praten, 
maar ik had liever gezien dat de stijgingen in kleinere stap-
jes waren gegaan. En ik denk dat veel bedrijven het met me 
eens zullen zijn.”

Van der Schaaf vult aan: “Uiteindelijk heeft alles te maken met schadelast. En die 
is de laatste jaren toegenomen. Als verzekeraars moeten we het rendement uit 
het verschil tussen premie-inkomsten en schade-uitkeringen (technisch resul-
taat) halen en dat lukt onvoldoende. Het resultaat staat onder druk door hogere 
herstelkosten en een lage rentestand. Maar ook door hagel-, wind- en waterover-
last. Grote stormen zijn allang geen incidenten meer. Het klimaat verandert, dat 
heeft consequenties.” 

Voor schadeverzekeraars in Neder-
land is het de hoogste tijd dat er iets 
gebeurt. De Louw: “Uiteindelijk is een 
harde markt positief nieuws voor de 
gehele keten. Het is echt tijd, want 
de schademarkt is met z’n onder-tari-
fering niet gezond. Dat verzekeraars 
nu sturen op resultaat is niet vreemd. 
Geen enkele ondernemer kan het 
zich veroorloven structureel verlies te 
maken. Overigens is het bijstellen van 
een cyclus (van negatief naar positief 
resultaat) niet eenvoudig. Het duurt 
al snel twee à drie jaar om een cyclus 
om te buigen.” Sharon van Herel

HDI

Robert van der Schaaf 
a.s.r.



Transparanter en scherper
Ook verzekeraars maken steeds intensiever gebruik van 
data om keuzes te maken in hun bedrijfsvoering. Krol: “Het 
resultaat op schadeverzekeringen moet gezonder. Daarbij 
zijn wij in een wereld van data beland en geven data-ana-
lyses ons de mogelijkheid om nieuwe dwarsverbanden te 
leggen. In dit geval met als doel om schadeportefeuilles in 
een gezonde balans te brengen. Verzekeraars zijn beter dan 
voorheen in staat om het resultaat per bedrijfsector vast te 
stellen. En daarbinnen de benodigde prijs en kwaliteit per 
bedrijf. Dit is een belangrijke dimensie in deze cyclus van 
marktverharding.”

De verzekerde gaat de verharding komende tijd merken. 
Van Rooijen: “Ik snap best dat ondernemers balen van de 
stijgende verzekeringspremies die wij genoodzaakt in reke-
ning brengen. Ik begrijp ook dat bij onze klanten niet het 
gevoel leeft dat ze jaren te weinig hebben betaald. Maar de waarheid is dat het 
zo is. Zo werkt vraag en aanbod nu eenmaal. Ook in verzekeringen. Een correctie 
naar adequate condities is af en toe nodig.” 

Ook kijkt De Nederlandsche Bank de laatste jaren steeds 
strenger toe. De Louw: “Met onze uitgebreide data kunnen 
we als verzekeraar trends inderdaad beter voorspellen dan 
vroeger. En hierop acteren. Maar transparantie en inzicht 
worden ook ingegeven door de eisen die aan verzekeraars 
worden gesteld door wet- en regelgeving. Dit moet voorko-
men dat verzekeraars onverantwoorde ondernemersrisico’s 
nemen.”

Innovatie mondjesmaat
Van der Schaaf: “In de particuliere verzekeringsmarkt ont-
wikkelt a.s.r. steeds meer nieuwe concepten, denk aan 
bijvoorbeeld premievaststelling met behulp van het belo-
ningsprincipe ‘pay how you drive’. Maar in de grootzake-
lijke schademarkt innoveren we minder. Hoe dat komt? 
Om te innoveren heb je marges nodig. En die zijn er nu 
niet. Tegelijk komen er genoeg uitdagingen op ons af 

die we als gezamenlijke industrie de komende jaren het hoofd moeten bieden. 
Innovatiekracht is hierbij zeker wenselijk.” De Louw beaamt dat nieuwe initiatie-
ven vooral gelden voor de particuliere markt. 

Gevolgen voor de eindklant
Van Rooijen: “Om zo goed mogelijk te begrijpen waarmee de relaties van Meijers 
te maken hebben, heeft NN afgelopen jaar veel meer en beter verdiept in spe-
cifieke, individuele situaties. Overigens willen we individuele verzekerden, laat 
staan branches, bij voorkeur zeker niet uitsluiten. Als verzekeraar beoordelen we 
samen met het intermediair wat ervoor nodig is om een risico acceptabel te krij-
gen. En te houden.” 
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Nationale-Nederlanden 
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Alle verzekeraars benadrukken dat het ongelooflijk belangrijk blijft dat onderne-
mingen preventieve maatregelen nemen. Van der Schaaf: "Elke onderneming is er 
bij gebaat serieus te blijven kijken naar zijn risico’s. Wat kunnen ondernemers zelf 
doen om ze te beperken? Het is belangrijk om je goed te laten adviseren door het 
intermediair. Slechts een beperkte groep is onverzekerbaar. Uiteindelijk blijft het 
een kwestie van vraag en aanbod waarbij er in bepaalde situaties geen match zal 
zijn. Dit kan zijn omdat de klant het aanbod te duur vindt of niet bereid is noodza-
kelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering aan te brengen.” 

Op de vraag of er naast de duidelijke verharding voor brand- en wagenparkverze-
keringen nog andere segmenten zijn die onder de loep liggen, geeft Van Herel aan 
dat ook bedrijven in de transportmarkt binnenkort kunnen rekenen op een stij-
ging van de assurantiekosten. 

Verzekeraars over de rol van Meijers in 
een harde markt
Van Herel: de verzekeringsmarkt is gebaseerd op solidari-
teit. Samen de lasten dragen. De zaken regelen in co-assu-
rantie, in poolverband. In gesprek blijven gaan met elkaar 
is hierbij cruciaal. Hierin heeft een intermediair als Meijers 
natuurlijk ook een belangrijke rol. Zij kunnen preventie pro-
minent op de agenda zetten in hun adviesgesprekken. Én 
ze kunnen helpen bedrijven te laten inzien dat een sterke, 
gezonde keten uiteindelijk voor alle deelnemers van vitaal 
belang is.” 

Krol tot slot: “Dat samen doen is typisch Nederlands en ook 
bepalend voor onze verzekeringscultuur. Onze co-assu-
rantie structuur van verzekeren is uniek. De wijze waarop 
makelaars en verzekeraars gezamenlijk verzekeringsoplos-
singen bieden voor complexe risico’s kent een belangrijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zakelijk Nederland 
kan niet zonder deze co-assurantiemarkt en de gehele ver-
zekeringsketen is verantwoordelijk voor een duurzame 
balans tussen vraag en aanbod. Onverzekerbaarheid van 
specifieke bedrijven is één ding, maar een trend van onver-
zekerbare bedrijfssectoren is zorgelijk.” 


