
Maas Lloyd zorgt voor nieuwe 
volmachtcapaciteit

Het kostte de nodige voorbereidingstijd, maar de nieuwe organisatie van Maas Lloyd staat. Dit betekent dat er vanaf 2020 

nieuwe capaciteit voor het volmachtkanaal beschikbaar is, zowel voor risico’s binnen de particuliere sector als voor het 

midden- en kleinbedrijf. Aan het woord zijn Elbert-jan Offereins (CEO) en Jos Bogaerts (CFO) van Maas Lloyd.

Tekst Irene Okkerman, Irenergy

De bekendmaking (nu twee maanden gele-
den) van de toetreding van Maas Lloyd tot 
de Nederlandse volmachtmarkt - die in nauw 
overleg met het NVGA-bestuur tot stand kwam 
- leverde 30 aanvragen van gevolmachtigden 
op. Een aantal dat volgens Offereins strookt met 
de verwachting. “Er is gebrek en dus behoefte 
aan capaciteit. Daarnaast is een gevolmach-
tigde niet graag afhankelijk van één verzekeraar. 
Het eerste jaar tekenen we uitsluitend nog als 
volgverzekeraar, maar de planning is om per 
januari 2021 ook als leidende verzekeraar op te 
treden en met eigen producten en een eigen 
tariferingen te komen. Ook honderd procent-
tekening behoort dan tot de mogelijkheid, maar 
we geloven sterk in pools.” 

HONDERD PROCENT VOLMACHT

Offereins (voorheen werkzaam bij Markel en in 
het verleden zelf actief als gevolmachtigde bij 
Nassau en Aon) zegt honderd procent vertrou-
wen te hebben in het volmachtkanaal. “We wil-
len geen organisatie optuigen met veel mensen, 
maar gebruik maken van elkaars kracht. Wij 
leveren de capaciteit, we monitoren dat bij de 
gevolmachtigde en die doet zijn werk met klan-
ten. Door uitsluitend voor de gevolmachtigde 
te kiezen, specialiseren we ons in éen soort 
distributie waardoor onze slagkracht toeneemt 
én waardoor we de kosten voor distributie veel 
beter in de hand kunnen houden. Samen kun 
je veel meer dan alleen. Bovendien heeft een 
verzekeraar veel andere dingen aan zijn hoofd, 
zoals voldoende kapitaal aanhouden en zorgen 
dat het huis financieel goed op orde is en blijft. 
Een gevolmachtigde staat veel dichter bij zijn 
klanten. Bovendien concurreert een verzekeraar 
die voor verschillende distributiekanalen kiest, 
vaak ook zichzelf. Weet je hoeveel tijd, ellende 
en afstemming dat kost? Daar hebben wij 
gelukkig niets mee van doen. Met uitzondering 
van Employee Benefits gaan we ons richten op 
alle branches binnen schadeverzekeringen voor 
de particulier en het midden- en kleinbedrijf 
waarbij we uiteraard rekening houden met de 
spreiding van risico’s die horen bij een startende 
verzekeraar. Naar de toekomst toe zou het 
kunnen zijn dat we meer inzoomen op bepaalde 
branches, bijvoorbeeld de agrarische risico’s.” 

FAMILIEBEDRIJF

De keuze om als verzekeraar uitsluitend voor 
het volmachtkanaal te kiezen is niet uniek, ware 
het wel dat dit de sterke minderheid van de 
verzekeraars betreft. Wat is het dat Maas Lloyd 
echt bijzonder maakt?

Offereins: “In Nederland zijn we sinds 2002 
binnen de co-assurantiemarkt actief als run-off 
verzekeraar waar ook 7 volmachtportefeuilles 
worden afgewikkeld. De gemiddelde gevol-
machtigde kent ons niet. Wat ons onderscheidt, 
is dat we de keuze voor het volmachtkanaal 
niet hebben gemaakt vanuit een corporate 
omgeving die afhankelijk is van externe aan-
deelhouders maar dat wij onderdeel uitmaken 
van de Hampden Group. Een familiebedrijf, ge-
vestigd in Engeland, waarbij de aandeelhouder 
– de 75-jarige Tim Oliver - zelf op de bestuur-
dersstoel zit waardoor waarde veel belangrijker 
is dan dividend wat bijna automatisch een 
lange termijnvisie betekent. Omdat Engeland 
(denk aan Lloyds) net als Nederland bekend is 
met een volmachtmarkt betekent dat ook dat je 
een commitment kunt aangaan. Juist hierdoor 
was er nauwelijks overredingskracht nodig. Net 
als wij zag Hampden de kansen van het nieuwe 
model voor de Nederlandse markt.”

INGRIJPEND PROCES

Volgens CFO Jos Bogaerts, die altijd actief is 
geweest op het financiële vlak, was de ombouw 
een ingrijpend proces. “Als run-off verzekeraar 
hanteer je zelf geen premiestellingen en doe 
je geen acceptaties, dus je moet de organisatie 
hierop aanpassen. Daarbij werden we tijdens 
het proces ook ingehaald door veranderende 
wet- en regelgeving. We hebben er zo’n twee 
jaar over gedaan om de nodige aanpassingen te 
maken om ook als commercieel verzekeraar te 
acteren. In het model zoals dat er nu staat, heb-
ben we alle vertrouwen dat het aanslaat.” 

PORTEFEUILLE-ANALYSE DOOR IT

Marktaandeel is volgens Offereins voor Maas 
Lloyd geen issue. “Daar kijken we niet naar. Wij 
willen rendement, dat is zowel voor de klant, als 
de gevolmachtigde als de verzekeraar op lange 
termijn beter. Als je geen rendement maakt, 
blijven de premies stijgen. Dat is wat je nu ook 
ziet. Maar waarom zouden de goeden onder de 
kwaden moeten lijden? Wij gaan daar straks in 
2021 als leider gericht naar kijken. Qua IT heb-
ben wij straks een organisatie om portefeuilles 
goed te kunnen analyseren en zijn we in staat 

slechtere risico’s te onderscheiden en daar-
voor bijvoorbeeld te werken met hogere eigen 
risico-bedragen. Als ‘nieuwkomer’ hebben we 
hierin een voorsprong omdat we geen ‘legacy’ 
hebben.” 

AMBITIES

Gevraagd naar de ambities van Maas Lloyd 
verwijst Bogaerts naar de door DNB voorge-
schreven Good Practise uitbestedingsbeleid. 
“Als volmachtverstrekkende verzekeraar heb je 
je aan een aantal zaken te houden en ligt de 
nadruk op selectie, monitoring en evaluatie 
van de gemaakte afspraken. Zo mag je niet van 
één partij afhankelijk zijn, dus je moet je risico’s 
spreiden, ook regionaal en datzelfde geldt voor 
de verzekerde bedragen en producten.” 
“Onze ambitie is om jaarlijks zo’n 25 tot 50 
miljoen euro in de Nederlandse volmachtmarkt 
te groeien”, concretiseert Offereins. “Gezien 
de spreidingsvoorwaarden is het moeilijk om 
dit in aantallen gevolmachtigden te vertalen. 
Bovendien accepteren we niet alles, een en 
ander moet passen in een integere en beheerste 
bedrijfsvoering. Daarnaast kijken we ook naar 
de winstgevendheid van de portefeuille in 
het verleden en hoe de GA dit heeft gema-
naged. Daarbij zijn zaken als de kwaliteit van 
data onontbeerlijk. Maas Lloyd is er voor alle 

Elbert-jan Offereins: “Door uitsluitend voor de ge-
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“We kiezen bewust voor een 
wederzijdse afhankelijkheid 

met de gevolmachtigde”

Het waarmaken van de ambities, zijnde de leidende positie, de hon-

derd procent-tekening en het ontwikkelen van eigen producten, zien 

(vlnr) Jos Bogaerts en Elbert-jan Offereins als de grootste uitdaging. 



gevolmachtigden. Niet-NVGA-leden zullen we 
uitgebreider moeten toetsen, maar confor-
meren aan het protocol helpt daarbij wel. Dat 
bespaart ons tijd. Is dat niet het geval dan is 
een andere beloning niet ondenkbaar. Uit alle 
actieve gevolmachtigden, zo’n 230, hebben 
we een selectie gemaakt die we gericht gaan 
benaderen.”

PRODUCTONTWIKKELING

Behalve een leidende positie zal Maas Lloyd 
daarna snel met nieuwe producten komen. “Er 
ligt al een aanvraag voor een nieuw product 
van een gevolmachtigde waar ik ook zelf veel 
voor voel”, vertelt Offereins enthousiast. “Bij 
nieuwe producten gaat het ook om echt nieuwe 
producten, dus die nog niet in de markt aan-
wezig zijn. Denk aan het op een andere manier 
organiseren van autoschadeherstel of aan 
specifieke producten voor (zeldzame) beroepen 
in de Nederlandse markt, zoals paardenfokkers. 
Daar hebben we nu al gesprekken over. Voor het 
mkb ligt er een aanvraag om voor groepen be-
drijven die hetzelfde doen een uniek product te 
maken. Bijvoorbeeld om voor de metaalsector 
additionele dekking te verzorgen op het gebied 
van recall, in- en uitbouwkosten en opzichtdek-
kingen. Vanuit de Duitse automobielmarkt is 
daar vraag naar.”

WAARMAKEN 

Gevraagd naar de grootste uitdaging antwoor-
den beide heren dat dit het waarmaken is van 
de leidende positie en het ontwikkelen van 
eigen producten. “In eerste instantie was dat 
het verkrijgen van de aangepaste vergunning, 
maar dat is inmiddels gelukt. Ondanks dat dit 
ondermeer vanwege de komst van Solvency II 
een lang proces was.”
Bogaerts staat tevens stil bij het zo effectief en 
efficiënt mogelijk uitvoeren van de regelgeving. 
“De kosten lopen snel op. De uitdaging is om 
ook daar een evenwicht in te vinden.” 
Volgens Offereins zullen de komende jaren voor 
de gevolmachtigde zwaarder worden omdat 
toezichthouders wensen dat de gevolmachtigde 
ook als een verzekeraar gaat acteren, bijvoor-
beeld door z’n organisatie nog meer als een 
verzekeraar in te richten. Dat zal betekenen dat 
een aantal kleinere gevolmachtigden het niet 
meer zal bolwerken. Je ziet daarom ook meer 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Met dege-
nen die over blijven, willen we een partnerschap 
voor de langere termijn aangaan. We kiezen 
bewust voor een wederzijdse afhankelijkheid 
met de gevolmachtigde. Samen en naast elkaar. 
En in die relatie moet veel worden gemonitord 
en verbeterd. We zijn zeer benieuwd hoe die 
cyclus zich gaat ontwikkelen.”

Jos Bogaerts: “In het model zoals dat er nu staat, 

hebben we alle vertrouwen dat het aanslaat.”

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar!

a.s.r. Volmachten
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Agenda
2020

16 januari
Ledenvergadering met diner in Utrecht 

Ledenbijeenkomsten:
Dinsdag 14 april (omgeving Amsterdam)

Woensdag 15 april (in Rotterdam)
Donderdag 16 april (omgeving Utrecht/Amersfoort)

Vrijdag 17 april (Nuenen)

11 September
Jubileumfeest NVGA in de Efteling

De data van de Businessreis en het Golfevent 
worden binnenkort bekend gemaakt. 

Veilig Digitaal Dossier
Reliforce Solutions B.V. ontwikkelde Veilig Digitaal Dossier (VDD): 
een softwareapplicatie voor het veilig, tegelijkertijd en conform wetgeving 
kunnen volgen van een dossier, door alle betrokken partijen. Met uitgebreide 
rapportagemogelijkheden, premievergelijking van inkomensverzekeringen en 
automatisering van werkprocessen.

VDD is bij uitstek geschikt voor het volgen en beheren van 
verzuimtrajecten, door:

Meer weten?

Neem contact op:

info@reliforce.com

040 236 84 10

Leon van Druenen
Business Development Manager

•  Verzekeraars 
•  Volmachtkantoren 
•  Arbodiensten 
•  Reïntegratiekantoren 

•  Bedrijfsartsen 
•  Administratiekantoren 
•  Assurantie tussenpersonen 
•  Werkgevers

 TIJDWINST     -     MEER RENDEMENT     -     EFFICIËNTIE EN FOUTREDUCTIE

Reliforce wenst u een gezond en succesvol 2020!
Graag tot ziens in het nieuwe jaar! 


