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Artikel 1 Vaststelling omslagstelsel
Het omslagstelsel voor de deelnamekosten aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (verder
te noemen SUIV) is voor verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven vastgesteld door het
bestuur van SUIV conform het Reglement Deelnemers SUIV.

Artikel 2 Vaststelling totale deelnamekosten
Het totaal van de door SUIV in rekening te brengen deelnamekosten wordt gebaseerd op de totale
uitvoeringskosten van SUIV en de kosten die SUIV maakt ten behoeve van de realisatie van door SUIV
geïnitieerde activiteiten (verder te noemen uitvoerings- en projectkosten).

Artikel 3 Basis systematiek van verrekening
3.1 Algemeen
1. De jaarlijkse deelnamekosten per deelnemer vanuit verzekeraars en gevolmachtigde
assurantiebedrijven worden ieder jaar in januari van het desbetreffende deelnamejaar vastgesteld
op basis van de totale geboekte volmachtpremie van het voorgaande kalenderjaar.
2. Indien noodzakelijk kan het bestuur van SUIV besluiten in juli van het deelnamejaar een
herberekening uit te voeren van de deelnemersbijdrage (zie verder artikel 5).
3. Bij het vaststellen van de deelnamekosten in januari vindt als van toepassing ook een naverrekening
voor de deelnemersbijdrage plaats over het voorafgaande deelnamejaar (zie verder artikel 6).
4. Uitgangspunt is dat alle deelnemers vanuit verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven in
gelijke mate bijdragen aan de totale uitvoerings- en projectkosten van SUIV, ongeacht het jaar
waarin en het moment waarop zij deelnemer zijn geworden van SUIV.
a. Voor een individuele verzekeraar of gevolmachtigd assurantiebedrijf deelnemer (of
rechtsvoorganger) actief in 2019 of eerder is het moment waarop men deelnemer wordt van
SUIV dan ook niet van invloed op de te betalen bijdrage.
b. Voor een individuele verzekeraar of gevolmachtigd assurantiebedrijf deelnemer (of
rechtsvoorganger) niet actief in 2019 of eerder wordt de te betalen bijdrage berekend
beginnend met het eerste jaar van de volmacht activiteiten na 2019.
3.2 Periode 2019-2020
1. Gezien het moment van oprichting van SUIV worden de totale uitvoerings- en projectkosten voor
2019 opgeteld bij de totale uitvoerings- en projectkosten voor 2020. Vanaf 2021 vindt de reguliere
wijze van berekening van de totale uitvoerings- en projectkosten plaats.
2. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 3.1, lid 1 wordt voor het vaststellen van de
deelnamekosten per deelnemer voor de jaren 2019 en 2020 uitgegaan van de geboekte
volmachtpremie over 2019. De facturen voor de deelnemersbijdrage worden vanaf mei 2020
verstuurd.
3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 3.1, lid 2 wordt – indien dit noodzakelijk is – in
september 2020 een herberekening van de deelnemersbijdrage uitgevoerd.

Artikel 4 Vaststelling deelnamekosten per deelnemer
4.1 Algemeen
1. De totale uitvoerings- en projectkosten van SUIV worden in beginsel 50/50 verdeeld over
verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven.
2. De individuele bijdrage van een deelnemer wordt vastgesteld op basis van het marktaandeel van
deze deelnemer uitgedrukt in geboekte volmachtpremie.
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3. Voor het vaststellen van de totale NL geboekte volmachtpremie en de individuele geboekte
volmachtpremie wordt in de basis uitgegaan van de geboekte volmachtpremie zoals die
beschikbaar is binnen de VRA van Market Scan. Meer algemeen betekent dit dat in de basis de
geboekte volmachtpremie zoals geregistreerd bij de gevolmachtigde assurantiebedrijven geldt als
uitgangspunt voor alle berekeningen.
4.2 Vaststelling totale NL geboekte volmachtpremie
1. Voor het vaststellen van de totale NL geboekte volmachtpremie is het vertrekpunt het totaal aan
geboekte volmachtpremie dat per gevolmachtigd assurantiebedrijf zichtbaar is binnen de VRA van
Market Scan.
2. Bij deze vaststelling gelden de volgende punten van aandacht:
a. De branches Verzuim, AOV, Zorg, Leven en Uitvaart zijn uitgesloten.
Verzuim zal in een later stadium met een separate procedure alsnog worden toegevoegd.
b. In de totale NL geboekte volmachtpremie zit ook geboekte volmachtpremie van
verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de VRA-dienstverlening van Market Scan. Het feit
dat de geboekte volmachtpremie is opgenomen impliceert niet dat Market Scan hier naar
betrokken verzekeraars over kan rapporteren. Dit moet ingericht worden en vereist een
overeenkomst met Market Scan.
c. Mono-volmachten zijn gevolmachtigde assurantiebedrijven die hun portefeuille bij één
verzekeraar hebben ondergebracht. In de basis worden ook deze gevolmachtigde
assurantiebedrijven gevraagd aan te sluiten bij SUIV. Een uitzondering zijn constructies
waarbij sprake is van 100% outsourcing (bijv. NNVS, Ditzo). Uitzonderingen worden per
geval beoordeeld door het dagelijks bestuur van SUIV. Alleen voor de vastgestelde monovolmachten wordt de betreffende geboekte volmachtpremie uitgesloten van alle SUIVberekeningen.
d. Door foute inrichting of anderszins kan een deel van de aanlevering door een gevolmachtigd
assurantiebedrijf aan de VRA bestaan uit provinciale polissen of beurs-polissen. Market
Scan kan hier geen selectie op toepassen. Eerdere analyses hebben laten zien dat de
impact hiervan zeer beperkt is. Op dit punt vinden geen correcties plaats.
3. De telling van de totale NL geboekte volmachtpremie op basis van de VRA-data wordt uitgebreid
met de (gecorrigeerd voor deelnemende gevolmachtigde assurantiebedrijven) geboekte
volmachtpremie van deelnemende niet-VRA verzekeraars (zie verder artikel 4.3) en geboekte
volmachtpremie van deelnemende niet-VRA gevolmachtigde assurantiebedrijven (zie verder artikel
4.4).
4.3 Vaststelling deelnamekosten verzekeraar
1. De geboekte volmachtpremie voor een verzekeraar is de totale geboekte volmachtpremie
beschikbaar binnen de VRA. De branches Verzuim, AOV, Zorg, Leven en Uitvaart zijn uitgesloten.
2. Er kunnen afwijkende afspraken zijn voor mono-volmachten (zie artikel 4.2, lid 2c).
3. Wanneer bij een motorrijtuigenproduct van een verzekeraar een rechtsbijstandsdekking van een
andere verzekeraar is bijgesloten, dan wordt de volmachtpremie voor deze bijgesloten dekking niet
mee gerekend in de geboekte volmachtpremie van deze verzekeraar, maar wordt deze
meegerekend bij de geboekte volmachtpremie van de verzekeraar van de bijgesloten dekking.
4. De geboekte volmachtpremie van de verzekeraar op basis van de VRA wordt uitgebreid met de
geboekte volmachtpremie van gevolmachtigde assurantiebedrijven bij deze verzekeraar die
deelnemer zijn geworden van SUIV en niet zijn aangesloten bij de VRA-dienstverlening van Market
Scan (zie ook artikel 4.4).
5. Als een verzekeraar die niet is aangesloten bij de VRA-dienstverlening (niet-VRA verzekeraar)
toetreedt tot SUIV dan geldt:
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a. De niet-VRA verzekeraar levert aan SUIV –bij de start en verder jaarlijks in januari– een
overzicht van de totale geboekte volmachtpremie voor het jaar voorafgaand aan het
desbetreffende deelnamejaar uitgesplitst naar gevolmachtigd assurantiebedrijf met PORcodering. Indien gewenst kan SUIV vragen om een accountantsverklaring.
b. De bijdrage van een toetredende niet-VRA verzekeraar wordt voor het eerste (lopende)
deelnamejaar berekend aan de hand van de reeds vastgestelde NL geboekte
volmachtpremie. Als gevolg van het toetreden van een niet-VRA verzekeraar wordt dus niet
tussentijds de hoogte van de totale NL geboekte volmachtpremie aangepast. Bij de
jaarlijkse naverrekening worden deze effecten verwerkt.
6. De bijdrage van alle verzekeraars bedraagt 50% van de totale uitvoerings- en projectkosten van
SUIV.
7. Voor de 50% bijdrage van verzekeraars ligt bij de naverrekening het risico van niet participeren of
non-betaling van verzekeraars bij verzekeraars.
8. De formule voor de berekening van de bijdrage per individuele verzekeraar is:
50% x totale kosten x (geboekte volmachtpremie individuele verzekeraar / totale NL
geboekte volmachtpremie).
4.4 Vaststelling deelnamekosten gevolmachtigde assurantiebedrijven
1. De geboekte volmachtpremie voor een gevolmachtigd assurantiebedrijf is de totale geboekte
volmachtpremie beschikbaar binnen de VRA. De branches Verzuim, AOV, Zorg, Leven en Uitvaart
zijn uitgesloten.
2. Er kunnen afwijkende afspraken zijn voor mono-volmachten (zie artikel 4.2, lid 2c).
3. Als een gevolmachtigd assurantiebedrijf dat niet is aangesloten bij de VRA-dienstverlening (nietVRA gevolmachtigd assurantiebedrijf) toetreedt tot SUIV dan geldt:
a. Het niet-VRA gevolmachtigd assurantiebedrijf levert aan SUIV –bij de start en verder
jaarlijks– een overzicht van de totale geboekte volmachtpremie voor het jaar voorafgaand
aan het desbetreffende deelnamejaar uitgesplitst naar verzekeraar met POR-codering.
Indien gewenst kan SUIV vragen om een accountantsverklaring.
b. De bijdrage van een toetredend niet-VRA gevolmachtigd assurantiebedrijf wordt voor het
eerste (lopende) deelnamejaar berekend aan de hand van de reeds vastgestelde NL
geboekte volmachtpremie. Als gevolg van het toetreden van een niet-VRA gevolmachtigd
assurantiebedrijf wordt dus niet tussentijds de totale NL geboekte volmachtpremie
aangepast. Bij de jaarlijkse naverrekening worden deze effecten verwerkt.
4. Bij de gevolmachtigde assurantiebedrijven worden twee categorieën onderkend:
a. Groep A: NVGA-leden
b. Groep B: Niet NVGA-leden
5. De bijdrage van de gevolmachtigde assurantiebedrijven (de som van Groep A en Groep B) bedraagt
50% van de totale uitvoerings- en projectkosten, met –net als bij verzekeraars– hierbinnen een
verdeling naar marktaandeel op basis van de geboekte volmachtpremie van de deelnemers.
a. Voor de bijdrage van Groep A geldt: Bij de naverrekening ligt het risico van niet participeren
of non-betaling bij de deelnemers binnen Groep A (leden van de NVGA).
b. Voor de bijdrage van Groep B geldt: Bij de naverrekening ligt het risico van niet participeren
of non-betaling bij verzekeraars.
c. Voor Groep A en Groep B gelden andere uitgangspunten bij de naverrekening, daarom is
er een Groep A en Groep B formule voor het vaststellen van de deelnemersbijdrage. De
bijdrage van deelnemers van respectievelijk Groep A en Groep B wordt berekend volgens
onderstaande formule:
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50% x totale kosten x (geboekte volmachtpremie <groep> / totale NL geboekte
volmachtpremie)
x
(geboekte
volmachtpremie
individuele
gevolmachtigd
assurantiebedrijf / Geboekte volmachtpremie <groep>)

Artikel 5 Herberekening van de deelnemersbijdrage in juli
Het bestuur van SUIV kan besluiten per juli van het deelnamejaar een herberekening van de
deelnemersbijdrage uit te voeren als gevolg van niet deelnemende partijen en / of niet betalende
deelnemers en / of een substantieel hogere begroting dan voorzien. Voor deze herberekening wordt
een analoge systematiek gevolgd als de in artikel 6 opgenomen systematiek voor naverrekening.

Artikel 6 Jaarlijkse naverrekening voor de deelnemersbijdrage
1. Na afloop van het deelnamejaar wordt de bijdrage per deelnemer herberekend. Deelnemers
ontvangen op basis hiervan een naverrekening.
2. Voor de verzekeraar worden de deelnamekosten herberekend op basis van de voor dat
deelnamejaar:
a. Vastgestelde totale uitvoerings- en projectkosten (zie artikel 2).
b. Vastgestelde totale geboekte NL volmachtpremie (zie artikel 4.2).
c. Vastgestelde geboekte volmachtpremie (zie artikel 4.3).
d. Naar rato van geboekte volmachtpremie als nodig een bijstelling als gevolg van niet
deelnemende en / of niet betalende verzekeraars en de Groep B berekening (zie artikel 4.4
lid 5.b).
3. Voor de gevolmachtigde assurantiebedrijven in groep A worden de deelnamekosten herberekend
op basis van de voor dat deelnamejaar:
a. Vastgestelde totale uitvoerings- en projectkosten (zie artikel 2).
b. Vastgestelde totale geboekte NL volmachtpremie (zie artikel 4.2).
c. Vastgestelde geboekte volmachtpremie (zie artikel 4.4).
d. Naar rato van geboekte volmachtpremie als nodig een bijstelling als gevolg van de Groep A
berekening (zie artikel 4.4, lid 5.a).
4. Voor de gevolmachtigde assurantiebedrijven in groep B worden de deelnamekosten herberekend
op basis van de voor dat deelnamejaar:
a. Vastgestelde totale uitvoerings- en projectkosten (zie artikel 2).
b. Vastgestelde totale geboekte NL volmachtpremie (zie artikel 4.2).
c. Vastgestelde geboekte volmachtpremie (zie artikel 4.4).
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