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Verzekerplan woekerpolis geeft
verzekeraars een toekomst
Cor de Horde
Amsterdam
Een verrassend plan vorige week
van de Commissie Verzekeraars:
als een dreigende miljardenclaim
in verband met oude woeker
polissen de sector verlamt, waar
om verzekeren de bedrijven zich
daar dan niet tegen?
Het lijkt een rare gedachte:
verzekeraars die zich verzekeren.
Maar dat gebeurt al jaren. Grote
risico’s, zoals schade door een
zware najaarsstorm, worden
standaard herverzekerd. Sommi
ge maatschappijen hebben zelfs
het risico van een steeds ouder
wordende bevolking (van belang
voor pensioenverzekeringen) on
dergebracht bij een verzekeraar
in het buitenland.
Het idee van het verzekeren
van de woekerclaim is volgens
de Commissie Verzekeraars een
oplossing voor de sector. Oude
klanten kunnen immers blijven
procederen, maar het staartrisico
is afgedekt dat enorme vergoe
dingen het voortbestaan van het
hele bedrijf in gevaar brengen.
Indirect is het idee van de com
missie ook in een ander opzicht
een oplossing voor verzekeraars.
Het laat aan de sector die kampt
met een sterk terugvallende vraag
zien hoe ze kunnen overleven.
Namelijk door andere zaken te
verzekeren dan die ze tot nu toe
gewend zijn.
Het idee om de woekerpolis
claim in een polis te stoppen,
is afkomstig van verzekerings
makelaar Aon. Dit Amerikaanse
bedrijf, met deels Nederlandse
wortels, verkondigt al jaren dat
alles te verzekeren is.

Een medewerker staat een
slachtoffer van woekerpolis te
woord.
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Voordelen
Oude klanten kunnen
blijven procederen,
het bedrijf weet dat
het blijft bestaan
Innovatie
Vraag is er genoeg.
Klanten smeken om
een cybercrimepolis

Vraag genoeg naar verzeke
ringen. Neem cybercrime, een
onderwerp dat menig bestuurder
van een groot bedrijf uit de slaap
houdt. Klanten smeken om zo’n
polis, maar verzekeraars blij
ven stug een annuïteitje en een
autopolis aanbieden, onderwijl
klagend dat de markt tegenvalt.
Gechargeerd, maar het scheelt
niet veel.
Het dekken van nieuwe risico’s
is bovendien makkelijker dan
ooit. Beleggers blijken bereid om
door middel van speciale obliga
ties, die waardeloos worden als
zich een grote schade voordoet,
het risico deels over te nemen. De
vraag naar dit soort obligaties —
‘cat bonds’, in jargon — neemt de
laatste jaren toe.
Eerder al vroeg toezichthouder
DNB de sector na te denken over
de toekomst, nu de traditionele
levenpoot krimpt. De woeker
claimpolis laat zien dat er nog
veel te verzekeren valt.

