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Prolongatie 2022: uitgangspunten en begeleidende richtlijnen  

Augustus 2021 

Begin oktober 2020 is de eerste versie van deze ‘uitgangspunten en begeleidende richtlijnen’ 

gepubliceerd. De belangrijkste doelstellingen van dit initiatief van de VNAB, het Verbond van 

Verzekeraars en Adfiz zijn: 

• De klanttevredenheid te optimaliseren 

• De verzekerbaarheid te stimuleren 

• Het “eigen” proces tussen makelaars en verzekeraars te verbeteren 

Tevens is toen aangekondigd, dat de VNAB het initiatief zou nemen om in de eerste helft van 2021 

de prolongatie te evalueren. Dit is uitgebreid opgepakt middels een serie interviews en Ronde 

Tafels met de leden van de VNAB. De resultaten en het voorstel voor een meerjarig plan van 

aanpak worden in de vergadering van september van het bestuur van de VNAB besproken. 

Waar staan we en hoe kijken we terug op de prolongatie 2021? 
Over de gehele linie is er een duidelijke verbetering waar te nemen. Het is moeilijk om hier een 

volledig beeld van te geven, maar de marktsignalen laten het volgende zien:  

• Er blijven polissen die om diverse redenen op de verlengingsdatum niet volledig konden 

worden volgetekend. Conclusie is echter ook dat hier geen sterk wijzigend beeld is te zien.   

• Er blijven segmenten die moeilijker verzekerbaar blijven en waar gericht aandacht voor 

nodig is. Veelal zijn in deze segmenten de marktpartijen nog bezig tot eind december om 

voor de klanten een adequate oplossing te vinden. 

• De vele opzeggingen en premie-aanpassingen leiden tot een forse operationele klus in de 

coassurantie markt. Polissen moeten worden vrijgemaakt, helaas veelal handmatig 

worden aangepast, opnieuw opgemaakt en weer per verzekeraar individueel 

geaccordeerd worden. In combinatie met de stijging van BIPAR-polissen leidt dit tot een 

lang en intensief proces van onderhandelingen en administratieve verwerking.  

• Communicatie, tijdig en zo volledig mogelijk, is cruciaal. Er is een duidelijke tendens te 

zien dat makelaars al in een vroeg stadium afstemming zoeken met de klanten en hen 

meenemen in de verwachte ontwikkelingen binnen segmenten. Tevens is er ook meer en 

vroeger overleg tussen verzekeraars en makelaars over de prolongatiestrategie en de 

gewenste ontwikkeling van de portefeuille. 
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Voorbereiding prolongatie 2022 
Een aantal thema’s is belangrijk voor een effectieve prolongatie die resulteert in een voor alle 

partijen gezonde en daarmee toekomstbestendige portefeuille. De belangrijkste uitgangspunten 

en richtlijnen op een rij: 

1. Communicatie 

Tijdigheid en een duidelijke planning om wederzijdse verwachtingen te managen. Een 

rode draad hierin is dat er in het tweede en derde kwartaal al overleg is tussen makelaars 

en verzekeraars om op hoofdlijnen elkaar te informeren. Hierbij schetsen de verzekeraars 

op hoofdlijnen de prolongatiestrategie. Makelaars kunnen op basis hiervan hun klanten 

alvast (voorlopig) informeren. 

2. Prolongatievoorstel 

Uiterlijk in september volgen de concrete voorstellen. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld 

in afwachting van risico-informatie van de klant of afstemming met herverzekeraars 

wordt dit zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd. Het is en blijft belangrijk elkaars 

verwachtingen te managen.  

Geef als verzekeraar duidelijk aan in welke segmenten polissen niet worden opgezegd en 

aangepast. Deze polissen kunnen dan mogelijk al vroegtijdig verlengd worden. 

3. Risico-informatie/preventiemaatregelen 

Beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is belangrijk voor een soepel 

prolongatieproces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie tijdig 

te verzamelen. Zij zijn de regisseur van de verzekerden en hebben overzicht wat de status 

van de preventiemaatregelen is die eerder zijn afgesproken, de informatie van inspecties 

en de planning van eventueel extra inspecties. Verzekeraars geven tijdig duidelijkheid 

over de benodigde informatie, documentatie en preventie-eisen en de wijze van 

aanleveren van data. 

De haalbaarheid van preventie-eisen die bij de renewal worden gesteld ten opzichte van 

de oude polis moet worden meegenomen in de onderhandelingen. Dat er ten opzichte 

van vorige jaren duidelijke eisen worden gesteld aan preventiemaatregelen is te 

begrijpen. Echter de haalbaarheid voor een klant voor wat betreft tijdsbestek en 

praktische mogelijkheden moet worden meegenomen. Acute ingang van preventie-eisen 

ten opzichte van een oude polis is veelal niet te realiseren hetgeen het risico op 

onverzekerbaarheid verhoogd. In die gevallen waar duidelijk is dat de voorgestelde 

preventie-eisen door klanten niet in één jaar doorgevoerd kunnen worden, is het 

belangrijk duidelijke afspraken te maken over de te verwachten implementatieperiode. 

Zo zijn de verwachtingen over en weer duidelijk. Uiteraard is dit een lastige afweging en 

kan een risicoprofiel simpelweg niet op orde zijn. Dit is aan de makelaar en verzekeraar 

om in samenspraak met de klant een oplossing te vinden. 
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4. Operationeel proces: 

De verwachting is dat er minder generieke opzeggingen per segment zijn en er gerichter 

wordt gekeken naar risico’s per bedrijf of bedrijfstak. Minder generieke opzeggingen 

verlagen de operationele druk waarbij prolongaties beter kunnen worden voorbereid. Er 

ontstaat ook meer tijd om de aandacht te richten op segmenten met problemen in 

verzekerbaarheid en niet te vergeten de kansen op new business te pakken. Polissen die 

zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, 

worden door de makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan de 

verzekeraar voor spoedige verwerking in e-ABS. Mede ter voorkoming van een veelheid 

aan openstaande dossiers in december die het totaaloverzicht vertroebelen. 

5. Beschikbaarheid/ bereikbaarheid 

De prolongatie van januari 2021 heeft laten zien dat de bereikbaarheid van verzekeraars 

en de beschikbaarheid van verzekeraars om vanaf medio november nog “in de markt” te 

zijn zeer divers is. Om te voldoen aan de primaire doelstellingen van het opzetten van 

deze uitgangspunten voor de prolongatie 2022, te weten optimaliseren 

klanttevredenheid, verzekerbaarheid stimuleren en verbeteren van het operationeel 

proces, is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars volop in gesprek blijven over de 

laatste risico’s die moeten worden gedekt.  

 

Deze uitgangspunten dragen bij aan het tijdiger afsluiten van de te prolongeren polissen. De 

marktpartijen hebben sneller zekerheid en polissen kunnen worden opgemaakt.  

Deze notitie ‘Prolongatie 2022: uitgangspunten en begeleidende richtlijnen’ beschrijven het 

proces en niet de inhoud van de afspraken tussen makelaars en verzekeraars. De realiteit is veelal 

ingewikkelder dan op papier te omschrijven valt, maar laten we streven om verrassingen zoveel 

mogelijk te vermijden.  


