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De volmachtportefeuille:  
       goed beheer wordt   
    straks beloond

Het resultaat telt! En dan hebben we het in dit geval over  
de resultaten van en de winstdeling bij inkomensvolmachten. 
Met het resultaat gaat het wel goed komen, denken wij.  
Ook is het een goede zaak dat winstdelings regelingen bij in-
komensvolmachten zijn afgeschaft. Een bespiegeling hierop...
 
Door: Johan Kelder, trainer/consultant bij Enkwest Opleiding & Advies B.V.

SOCIALE ZEKERHEID

De markt van inkomensverzekeringen en het 
verzekeren van geprivatiseerde sociale ze-

kerheid is en blijft in beroering. In 2007 begon 
dat ongeveer. Toen waagden veel verzekeraars en 
volmachtpartijen de stap om verzuimverzekerin-
gen in volmacht te gaan voeren. Vooral inkomen 
in volmacht was destijds hot. Het handjevol vol-
machtkantoren dat dat al een tijdje deed, zag het 

met lede ogen aan. Kantoren waren zich op de 
toekomst aan het voorbereiden en zagen met 
name in de schademarkt een krimp ontstaan 
door de ‘nieuwe toetreders’ die met internetcon-
cepten de particuliere markt bestormden. Veel 
intermediaire schadeverzekeraars zagen hier-
door hun portefeuille krimpen en gelijktijdig za-
gen ook gevolmachtigden hun inkomsten dalen. 
Nieuw was het dus om inkomensverzekeringen 
in volmacht te gaan voeren. Maar hoe dan? Er 
waren verzekeraars die voorop liepen en de ge-
volmachtigde ondersteunden met hulp bij de in-
richting, kennis en gerelateerde dienstverlening. 
Er waren er ook die puur uit defensief oogpunt 
meededen en geen ondersteuning boden. Beide 
partijen hebben inmiddels leergeld betaald. 

Resultaat
Net als in veel provinciale verzuimportefeuilles 
waren de verliezen op de verzuimtekening vol-
macht in een aantal gevallen niet van de lucht. 
Partijen (en vooral risicodragers) stelden zich de 
vraag of het wel zo rendabel was om inkomens-
verzekeringen in volmacht te voeren. Die vraag 
bleek niet eenvoudig te beantwoorden, maar al 
snel bleek dat verzekeraars wel hun keuze had-
den gemaakt om de kleinere volmachten niet 
meer toe te staan. Een zekere ‘shake-out’ voor  



23AMplus nummer 3 - 22 maart 2013

ker een potje van maakte, niet zo verschrikkelijk 
veel deed om dat rendement te halen dan wel te 
houden en gewoon ‘het tij’ mee had en rende-
ment had. Ook hiervoor kreeg je in het verleden 
gewoon een winstdeling. De goeden weer niet te 
na gesproken, maar het gebeurde. Dat is verle-
den tijd met de nieuwe Bgfo-regelgeving. En 
zonder ook maar iemand tekort te willen doen, 
dat is maar goed ook!

Beloning op basis van ‘activiteiten’
Komt daar dan nog iets voor in de plaats? Jaze-
ker. De NVGA heeft hier haar hoofd al wel over 
gebroken, maar komt tot op heden nog niet met 
een eenduidig nieuw model. Dat is overigens  
ook best lastig. De bedoeling is om ‘activiteiten’ 
te belonen. Daar waar voorheen sprake was van 
een standaard tekencommissie samen met 
winstdeling, moet de gevolmachtigd agent in  

de nabije toekomst zijn beloning halen uit acti-
viteiten die hij ontplooit in het kader van het  
gevolmachtigd agent zijn. Ook volmachtgevers 
worstelen nog met hoe zij dit nieuwe systeem 
vorm moeten geven. Ofwel, die activiteiten die 
waarde toevoegen voor de klant en aan het goed 
beheren van een (inkomens)volmachtportefeuille 
bijdragen, worden straks beloond. Uiteraard 
binnen de grenzen. Bovendien zal de heden ten 
dage zo geprezen transparantie zeker niet toela-
ten dat er straks torenhoge activiteitenbelonin-
gen worden uitgekeerd aan gevolmachtigden. 

En hoe zit dat dan met het resultaat? Want dat 
telde. Ook daarover verschillen de meningen. 
Zoveel mensen, zoveel meningen. Mijn mening 
is dat dit model wel gaat werken. De gevol-
machtigde die serieus zijn werk doet, is gebaat 
bij het goed beheren van zijn portefeuille. Hij 
heeft geen zin om hierover continu discussies 
met zijn volmachtgevers te voeren. Ook heeft hij 
geen zin om op de vingers te worden getikt, om-
dat hij te weinig inspanningen doet om zijn 
portefeuille te beheren. Als de gevolmachtigde 
dus een adequate beloning ontvangt voor een 
pakket activiteiten waarmee hij als goed onder-
nemer zijn portefeuille kan beheren, dan zou 
dat een goede zaak zijn. En ook hier geldt weer: 
het resultaat telt. 

De NVGA heeft haar hoofd al 
wel over het beloningsmodel 
gebroken, maar heeft nog 
geen eenduidig nieuw model

de kleine verzuimvolmacht heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Bleven over de meer serieuze 
partijen die gedwongen waren om – gezien de 
(negatieve) resultaten – iets te laten zien. 

Serieus werk werd gemaakt van schadelastbe-
heersing en er werden hele concepten opgezet 
om er weer een ‘gezonde’ verzuimportefeuille 
van te maken. Ik geloof daar nog steeds heilig  
in, temeer daar een gevolmachtigde vele malen 
dichter bij zijn klant staat dan de verzekeraar 
zelf. De gevolmachtigde kent zijn klant hierdoor 
ook een stuk beter, weet beter wat er speelt en 
kan ook sneller en adequater reageren. En de  
arbodienstverlening in de regio is ook prima. 

Grote(re) verzekeraars zitten meer op afstand  
en reageren meer reactief daar waar een gevol-
machtigde meer proactief zijn werk doet. Bijna 
geen verzekeraar uitgezonderd heeft de afgelopen 
jaren maatregelen genomen en de premies aange-
past. Dat daar verschillend mee werd omgegaan, 
was ook duidelijk en daar moesten klanten dan 
ook soms de wrange vruchten van plukken. De 
grote verzekeraars clusterden vaak klantgroepen 
op basis van resultaat/winstgevendheid en na-
men voor die klantgroepen maatregelen. Maat-
werk was veelal niet mogelijk, de goeden niet te 
na gesproken. Gevolmachtigden daarentegen ken-
den hun klant, wisten wat er speelde en konden 
deze factoren mee laten spelen in het renderend 
maken van hun portefeuille. Meer maatwerk dus 
en daarmee in het voordeel van de klant. 
 
Nu er na een paar jaar veel meer ervaring is bij 
gevolmachtigden en de kennis ook nog goed op 
peil is, kan het niet anders dan dat de overge-
bleven partijen serieus werk gaan maken van  
het resultaat, want dat telt!

Resultaat leidt tot winstdeling?
En over dat resultaat gesproken... De winstde-
lingsregelingen met gevolmachtigden inkomen 
liggen in het verlengde van het voorgaande.
We weten met z’n allen dat de nieuwe belonings-
wet- en regelgeving hierover heel transparant is. 
Het mag eenvoudigweg niet meer. Voor diegene 
die niet weet hoe dit werkt(e): een winstdelings-
regeling voor een gevolmachtigde was een be-
loning voor deze gevolmachtigde die was geba-
seerd op de winst die hij binnen zijn (in dit 
geval) verzuimportefeuille behaalde, meestal  
gebaseerd op een driejaars gemiddelde.

Een beloning voor goed rendement, daar hoor ik 
sommigen van denken: “Dat is toch normaal, dat 
doe je als ondernemer en daar sta je voor opge-
steld als gevolmachtigde!” Daar willen we niets 
aan afdoen. Toch zijn er in het verleden best af-
spraken gemaakt die niet zo transparant waren. 
Want wat nou als ik er als gevolmachtigde lek-


