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Artikel 1 Algemeen 
Het omslagstelsel voor de kosten van deelname aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is 
voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten vastgesteld door het bestuur van de stichting conform 
het Reglement Deelnemers SUIV. 

Artikel 2 Vaststelling totale deelnamekosten 
Het totaal van de door de stichting in rekening te brengen deelnamekosten wordt gebaseerd op de totale 
uitvoeringskosten van de stichting en de kosten die zij maakt ten behoeve van de realisatie van door 
haar geïnitieerde activiteiten.  

Artikel 3 Vaststelling deelnamekosten per deelnemer 

3.1 Algemeen 
1. De jaarlijkse deelnamekosten per deelnemer voor verzekeraars en gevolmachtigde 

assurantiebedrijven worden ieder jaar per 1 januari van het desbetreffende deelnamejaar 
vastgesteld.  

2. De totale kosten voor uitvoering van de stichting en haar projecten worden in beginsel 50/50 
verdeeld over enerzijds de verzekeraars en anderzijds de gevolmachtigde assurantiebedrijven. 

3. Binnen deze twee groepen wordt de hoogte van de individuele bijdrage per deelnemer vastgesteld 
op basis van marktaandeel. Uitgangspunt voor het vaststellen van het marktaandeel per deelnemer 
is de geboekte premie, zoals beschreven in Artikel 4 Grondslag totaal geboekte premie. 

4. De initiële berekening van de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2019 en 2020 wordt berekend 
als ware alle volmachtgevende verzekeraars en alle gevolmachtigde assurantiebedrijven 
deelnemer van de stichting. 

5. Uitgangspunt is dat alle deelnemers in gelijke mate bijdragen aan de totale kosten, ongeacht het 
moment waarop dan wel het jaar waarin zij deelnemer zijn geworden van de stichting. Het moment 
waarop een individuele verzekeraar of gevolmachtigd assurantiebedrijf deelnemer wordt van de 
stichting is dan ook niet van invloed op de te betalen bijdrage zoals beschreven in lid 2, 3, en 4 van 
dit artikel.  

6. Gezien het moment van oprichting van de stichting worden de jaren 2019 en 2020 zowel voor wat 
betreft het vaststellen van de totale uitvoeringskosten voor deze jaren als voor wat betreft het 
vaststellen van de kosten per deelnemer samengevoegd.  

3.2 Deelnamekosten verzekeraars 
1. De bijdrage van alle verzekeraars bedraagt 50% van de totale projectkosten. 
2. Formule berekening bijdrage per individuele verzekeraar: Totale projectkosten x (geboekte premie 

individuele verzekeraar/totale geboekte premie).  

3.3 Deelnamekosten gevolmachtigde assurantiebedrijven 
1. Voor de gevolmachtigde assurantiebedrijven worden twee categorieën onderkend: 

• Groep A: De NVGA en haar leden 
• Groep B: Niet NVGA-leden 

2. De bijdrage van gevolmachtigde assurantiebedrijven bedraagt in totaal (som groep A en B): 50% 
van de totale projectkosten, met net als bij verzekeraars hierbinnen een verdeling naar 
marktaandeel.  

• Voor Groep A te dragen door individuele NVGA-leden. Het risico van niet participeren of 
non-betaling ligt bij de leden van de NVGA.  

• Voor Groep B te dragen door individuele niet NVGA-leden. Het risico van niet participeren 
of non-betaling ligt bij verzekeraars.  

• Formule totaal groep A: 50% x totale projectkosten x (geboekte premie groep A/totale 
geboekte premie) = X 
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• Formule totaal groep B: 50% x totale projectkosten x (geboekte premie groep B/totale 
geboekte premie) = Y 

• Formule groep A per individueel gevolmachtigd assurantiebedrijf: Uitkomst X x (geboekte 
premie individueel gevolmachtigd assurantiebedrijf/Geboekte premie groep A) 

• Formule groep B per individueel gevolmachtigd assurantiebedrijf: Uitkomst Y x (geboekte 
premie individueel gevolmachtigd assurantiebedrijf/Geboekte premie groep B) 

Artikel 4 Grondslag totaal geboekte premie  
1. De grondslag voor de geboekte premie is de totaal geboekte volmachtpremie van alle 

volmachtgevende verzekeraars die deelnemen aan het Polis-Schade-Protocol voor 
Schadeverzekeringen, exclusief Rechtsbijstand en gezuiverd van: 

a. Mono-volmachten, zoals bijvoorbeeld Inshared, Allsecur, Ditzo.  
b. Co-assurantie-tekening die via volmachtadministratie wordt verantwoord. 

2. Hieronder vallen dus niet inkomens-, verzuim-, levens-, ziektekosten- of overlijdensrisico-
verzekeringen.  

3. De geboekte premie wordt vastgesteld per 1 januari van het jaar waarvoor de deelnemerskosten 
in rekening worden gebracht over het hieraan voorafgaande jaar.  

4. In tegenstelling tot het bepaalde in lid 3 van dit artikel, wordt als gevolg van het bepaalde in artikel 
3.1. lid 6 voor het vaststellen van de kosten per deelnemer voor de jaren 2019 en 2020 uitgegaan 
van de geboekte premie over 2019.  

Artikel 5 Jaarlijkse naverrekening  
1. Na afloop van het kalenderjaar worden de kosten per deelnemer herberekend op basis van de 

werkelijke gemaakte kosten. 
2. Tevens zal er een naverrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal deelnemers. 
3. Eventuele verschillen (als gevolg van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde naverrekeningen) ten 

opzichte van de eerder in rekening gebrachte deelnamekosten per individuele deelnemer worden 
met deze deelnemer verrekend. 

 
 


