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Verbond van Verzekeraars
WEL

• Belangenbehartiger van verzekeraars in Nederland

• Leven, Inkomen, Schade (géén zorgverzekeraars)

• Lobby, dienstverlening, zelfregulering, platform

• Verzamelen en delen van kennis en cijfers 

• Gesprekspartner voor maatschappelijke onderwerpen

• Coördinatie/aanspreekpunt bij rampen

NIET

• Gezamenlijke afspraken over voorwaarden, premie, acceptatie

• Klantcontact (dekking, advies etc.)

• Dekking hangt af van de polisvoorwaarden!



Wat doen individuele verzekeraars?
• Beoordelen, beprijzen en accepteren van risico’s

• Individuele voorwaarden, premie en acceptatie 

• Adviseren over risico’s en preventie

• Afhandelen van schades:

✓ beperken vervolgschade

✓ schade expertiseren

✓ schade vergoeden of herstellen

• Concurrentie: voorwaarden en adviezen verschillen!

• Verzekeringsmarkt in transitie (producten, kanalen, internationaal)

• Gebonden aan kapitaalsvereisten

• De enige ‘vaste prijsregel’ is 21% assurantiebelasting



Klimaat en Verbond van Verzekeraars

Adaptatie én mitigatie
Sector Schade:

• Meer extreem weer, verzekerbaarheid

• Risico’s duurzaamheid en energietranistie

Sector Leven:/Inkomen: 

• Hypotheken

Algemene Beleidszaken: 

• Duurzame investeringen

• Kapitaalsvereisten (Solvency II)

• Klantbelang centraal

Internationaal

• Insurance Europe

• Agricultural Insurance Conference

• Global federation of Insurance Associations



Verzekerbaarheid: www.verzekeraars.nl/klimaat

• Klimaatrapport

• Adviesrapport overstromingen

• Infographics

• Toolkit MKB

• Best practices verzekeraars

• Actueel nieuws

https://www.verzekeraars.nl/media/3643/hoofd-boven-water-verzekeren-van-schade-in-een-veranderend-klimaat.pdf
https://www.verzekeraars.nl/media/5105/adviesrapport-overstromingen-2018.pdf
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/infographic-verzekerbaarheid-klimaatrisico-s
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat
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De schadecijfers: wat zien we? 

Datum Oorzaak
Totale 

schade*
Brand 

Particulier
Brand 

Zakelijk
Motor 

Particulier
Motor 

Zakelijk

18-1-2018 Storm Friederike 401 299 67 29 5

23-6-2016 Hagel 374 226 71 68 9

18-1-2007 Storm Kyrill 285 193 59 26 6

28-10-2013 Storm Carmen 156 110 23 19 4

26-5-2009 Noodweer 90 55 11 20 4

30-8-2015 Regen / hagel 85 37 10 34 4

22-6-2008 Hagel 79 22 5 46 7

31-3-2015 Lentestorm 65 36 12 14 3

28-7-2014 Wolkbreuk 62 39 16 6 1

28-6-2011 Noodweer 55 21 7 23 4

Verzekerde schade in miljoenen euro’s voor gebouwen en voertuigen 
*Niet meegenomen verzekerde schades: kassen, gewassen, transport, aansprakelijkheid, aantal multinationals
Wij zien alleen verzekerde schade!



• Opsomming
• Opsomming
• ….

Tekstpagina - blauw
Met afbeelding
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Aantal claims per 1.000 huishoudens

• 100.000 claims op één dag

• 600 miljoen verzekerde schade

• Particulier motor: 68 miljoen

• Particulier woonhuis: 226 miljoen

• Zakelijk: 300 miljoen, vooral agrariërs

• Ook veel niet verzekerde schade, vooral agrariërs

23 juni 2016



Veel niet verzekerd: economisch risico
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• Bodemverzakking en paalrot meestal niet verzekerbaar

• Overstroming 

• Particulier: 99,9% van huishoudens niet verzekerd tegen overstroming primaire 

dijkring, 90% niet of gedeeltelijk verzekerd secundaire dijkring.

• Zakelijk: alleen grote internationale partijen verzekerd

• Gewassen:

• horizontaal water

• Verzilting

• Nieuwe risico’s: tropische insecten, zonnebrand…

• Individuele afwegingen klanten/tussenpersonen, met name zakelijk

• Bedrijfsonderbreking vaak niet verzekerd

• Soms schadeoorzaken ‘uitgevinkt’ of hoog eigen risico voor lagere premie

• Alleen WA-verzekering auto



Veel niet verzekerd > kredietrisico
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Verzekerbaarheid
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• Premie en voorwaarden altijd gebaseerd op risico (kans x gevolg)

• Elke schade-uitkering komt uit premie

• Kosten verzekeraar en 21% assurantiebelasting (niet bij BWV) komen daar nog bij op.

• Kapitaalsvereisten (Solvency II)

• Verzekeringsmarkt diffuus: onderlingen, volmachten, internationale spelers etc.

• Risicovoorkeur verschilt per verzekeraar

• Onzekerheid en mogelijke cumulatierisico’s

• Is het risico nog te herverzekeren op internationale markt?

• Steeds meer risico’s inzichtelijk: onzeker voorval gaat lang niet altijd (meer) op

➢ Afweging branche: premiebeheersing voor de deelnemers versus solidariteit (antiselectie)

➢ Bewustzijn en risicomanagement van de klant essentieel: verzekering = sluitstuk



Verzekeren en open teelten:
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• Agrarische verzekeraars zijn onderlinge verzekeraars: voor en door boeren. 

• Elke schade-uitkering komt uit premie van de sector zelf.

• Overheid: in plaats van uitkeren via Wts subsidie op Brede weersverzekering

• Assurantiebelasting (21%) afgelopen jaar vrijgesteld brede weersverzekering

• Veel agrariërs hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun bedrijf: dat moet ‘uit’

• Kosten-baten analyse op lange termijn noodzakelijk, individueel en maatschappelijk

• Er is nog veel onzekerheid: heel veel onderzoek nodig om juiste beslissingen te maken

1. Analyse (Welke risico’s nu én in de toekomst, met of zonder maatregelen?)

2. Adaptatie (Investeren in preventie, of iets anders gaan doen)

3. Instrumenten voor rest-risico (eigen buffer, diversificatie, verzekeren)



Risicomanagement bij veranderende risico’s
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• Is er genoeg bewustwording bij de ondernemers zelf over veranderend weer?

• Adviseren financiële adviseurs voldoende over klimaatverandering in de toekomst?

• Is overheidsbeleid faciliterend genoeg, of zijn er nog hordes te nemen?

• Moeten er nu al rigoureuze investeringskeuzes worden gemaakt? 

• En hoe zorg je dat die keuzes ook haalbaar zijn voor ondernemers?

• Is een maatschappelijke kosten-baten analyse (politiek) haalbaar?

• Kan een Nederlandse Topsector misschien toch ook van het buitenland leren?



En wat wordt van ons verwacht?
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Consumentenonderzoek door                                        , voor Klimaatrapport Verbond van Verzekeraars (2017)

Schade door weersinvloeden wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijk, waarin vooral de overheid en verzekeraars de sleutel zijn.

De meerderheid ziet in dat schade door weersinvloeden hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Het is voor consumenten individueel niet op te brengen. Daarom moeten

verzekeraars en overheid hierbij steun verlenen. Zij hebben volgens de consument de grootste rol in te nemen. Verantwoordelijkheden die gezien worden:

▪ Verzekeraars:

- Geven van duidelijke informatie

- Ondersteunen en stimuleren van preventieve maatregelen

- Oprichten van noodfondsen (al dan niet de verantwoordelijkheid van verzekeraars en verzekerden)

- Geven van praktische ondersteuning bij schade

- Aanpassen van premies/aanvullende verzekeringen (bijv. onderscheid maken tussen regio’s)

- Alleen dekking geven bij grote schades

▪ Overheid

- Nemen van voorzorgsmaatregelen (bijv. afwatering, dijken)

- Geven van voorlichting

- Signaleren bij extreem weer

- Toezicht houden op verzekeraars

- Stimuleren van innovatie

- Geven van praktische ondersteuning bij schade

- Oprichten van noodfondsen

▪ Consument

- Nemen van milieu- en preventieve maatregelen m.b.t. huis en huishouden

- Actie ondernemen bij weeralarm

- Instructies opvolgen van hulpdiensten

- Goed onderhouden van huis


