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INTERNATIONAAL 
VERZEKERINGSPROGRAMMA: 

BE PREPARED!

gramma’s is de wens of noodzaak 
om centraal te besluiten hoe ver-
zekeringsdekking er wereldwijd 
uit zou moeten zien. Daarmee kan 
een bedrijf richting geven aan de 
omvang van de dekking, de keuzes 
voor eigen risico’s en de manier 
waarop schades afgewikkeld moe-
ten worden. Onder andere brand-, 
aansprakelijkheid-, transport-, maar 
ook bestuurdersaansprakelijkheids- 
en cyberverzekeringen zijn bewezen 
programma’s die door veel interna-
tionaal opererende bedrijven zijn af-
gesloten. Voordelen van dit concept 
is de uniformiteit van dekking, mo-
gelijke premievoordelen, aansluiting 
bij lokale wet- en regelgeving en 
meer controle hebben over het scha-
deafwikkelingstraject. Daarnaast 
geeft het ook nog de mogelijkheid 
om bepaalde risico’s te verzekeren 
die lokaal slechts beperkt verzeker-
baar zijn.

Governance
Eén van de belangrijkste vragen die 
het succes van het implementeren 
van een internationaal verzeke-
ringsprogramma zal bepalen is hoe 
een bedrijf is georganiseerd. Er zal 
sprake moeten zijn van centrale 
aansturing en lokaal moet men 
zich conformeren aan het gekozen 
beleid. Het meedoen aan het inter-
nationale programma moet uniform 
kunnen worden doorgevoerd om de 
schaalvoordelen te benutten, maar 
ook om op consistente basis de 
dekking voor het bedrijf te bereiken. 
Het toestaan van bestaande lokaal 
afgesloten verzekeringen moet 
zich beperken tot polissen die geen 
onderdeel vormen van het internati-
onale programma, bijvoorbeeld een 
verplichte dekking voor arbeidson-
gevallen (Workers Compensation) in 
de Verenigde Staten. Communicatie 
richting de buitenlandse vestigingen 
is een cruciaal onderdeel om een 

succesvolle im-
plementatie te 
kunnen bewerk-
stellingen.

Compliance
Het volgende 

toverwoord is compliance. Het op-
tuigen van een internationaal verze-
keringsprogramma valt of staat met 
het strikt kunnen opvolgen van de 

Nederlandse bedrijven doen het goed in het buitenland en steeds 
meer bedrijven openen daar vestigingen of productiefaciliteiten. 
Logische afweging is dan om ook eens na te denken hoe de bedrijfs-
verzekeringen hierop aansluiten. Meestal niet het eerste op de to-
do-lijst, maar wel van wezenlijk belang. Net als bij het exporteren of 
importeren van goederen gelden er ook voor verzekeringen regels die 
per land kunnen verschillen. Het is daarom goed om een afweging te 
maken hoe een en ander aan te pakken, en zeer belangrijk, om op tijd 
te beginnen. Met dit artikel wil ik stilstaan bij het opstarten van het 
traject dat kan leiden tot het optuigen van een internationaal schade-
verzekeringsprogramma.

H
et onderwerp beperk 
ik in de context van 
dit artikel tot de meer 
traditionele vorm van 
grensoverschrijdend
(schade)verzekeren.

Steeds meer bedrijven hebben ook 
internationale oplossingen geregeld 
voor werknemersverzekeringen 
(employee benefi ts), maar dat kent 

een iets andere dynamiek dan voor 
schadeverzekeringen en is ook laag-
drempeliger van aard om mee te 
beginnen.

Waarom überhaupt een 
inter nationaal verzekerings-
programma overwegen?
Startpunt voor de opzet van inter-
nationale schadeverzekeringspro-

Het regelen van een verze-
kering binnen de EU is een 
stuk makkelijker dan buiten 
de EU
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In sommige landen is het 
verplicht om met een lokale 
makelaar te werken

geldende wettelijke regels die per 
land heel verschillend kunnen zijn. 
Belangrijk onderdeel is hierbij ook 
het correct afdragen van de lokale 
assurantiebelasting.
Het vaststellen van de lokale regel-
geving van de betreffende landen is 
noodzakelijk en daarin speelt ook 
mee welke verzekeraar je daarbij 
kan helpen. Er is een beperkt aantal 
verzekeraars met een groot eigen 
netwerk en eigen lokale vestigingen. 
Afhankelijk van het land speelt de 
ondersteuning van de verzekeraar 
een aanzienlijke rol in het kunnen 
voldoen aan de complianceregels. 
Er zijn ook diverse andere varianten 
mogelijk, door te kiezen voor par-
tijen die in netwerkverband sa-
menwerken of om de makelaar een 
belangrijke rol te laten vervullen.

‘Protectionisme’
Eén van de meest lastige obsta-
kels om te kunnen voldoen aan de 
complianceregels is een vorm van 
protectionisme. Binnen de Euro-
pese Unie (EU) is er door Freedom
of Services (dienstverlening in één 
land van de EU kan gelden voor álle 
landen van de EU) de mogelijkheid 
grensoverschrijdend diensten aan te 
bieden, waardoor je bijvoorbeeld in 
Nederland een polis kunt afsluiten 
voor een risico in Italië. Of dit ook 
een verstandige keuze is, laat ik nu 
even in het midden, maar het maakt 
het regelen van verzekeringen bin-
nen de EU wel veel eenvoudiger. In 
veel andere landen is dit een stuk 
minder eenvoudig. Hier geldt dat 

een verzekering bij een in dat land 
geregistreerde (admitted) verzeke-
raar moet worden ondergebracht. 
Dit betekent ook dat de premie, in 

beginsel, in dat 
land blijft en is 
dus een soort 
bescherming
van de lokale 
economie. Dit 

is ook de reden dat internationaal 
werkende verzekeraars hun buiten-
landse kantoren moeten gebruiken 
om een polis af te geven die aldaar 
is geregistreerd. Brazilië is een ty-
pisch voorbeeld van een land waar 
het deelnemen aan een internati-
onaal verzekeringsprogramma als 
lastig kan worden ervaren.

Risico-informatie
Net als bij het governance-aspect is 
het belangrijk om centrale sturing 
te kunnen geven bij het ophalen van 
de relevante risico-informatie bij de 
verschillende bedrijfsonderdelen. 
Dit moet niet onderschat worden. 
Indien er geen centraal systeem of 
methodiek is waarmee dergelijke in-
formatie wordt opgeslagen, zal men 
de informatie lokaal moeten opvra-
gen en daarbij zullen er altijd inter-
pretatieverschillen zijn. Je kan ook 
niet van een lokale controller ver-
wachten dat de herbouwwaarde van 
een pand geadministreerd wordt als 
dat eerder niet nodig was. Hierdoor 
kan het zijn dat taxatie noodzake-
lijk is, waarmee veel extra tijd en 
kosten gemoeid zullen zijn. Het is 
van grote waarde om de informatie 

zo goed mogelijk en eenduidig te 
verzamelen voor het bepalen van de 
juiste limieten en de premiestelling. 
Denk in dit kader ook goed na over 
onderlinge afhankelijkheden van 
verschillende locaties.

Lokale makelaar
Vooraf zal ook nagedacht worden 
over welke ondersteuning nodig is 
in ieder land. Bepalend hierbij is de 
volwassenheid van de organisatie 
in het omgaan met verzekeringen, 
maar ook de praktische ondersteu-
ning die essentieel is om lokaal 
zaken te kunnen doen. Kennis van 
de taal en de lokale wet- en regelge-
ving speelt hierbij een cruciale rol, 
evenals de vraag of er uitsluitend 
een polis en nota moeten worden 
afgegeven versus het bieden van 
een totaalpakket aan advies en 
ondersteuning. De afweging zal 
per bedrijf en eveneens per land 
verschillen. Er zijn zelfs landen, 
zoals bijvoorbeeld Canada, waar het 
verplicht is met een lokale makelaar 
te werken.

Budgetten en premiebetaling
Een andere grote uitdaging is het 
managen van verwachtingen bij 
het lokale management. Premies 
worden vooral centraal bepaald en 
er moet met diverse factoren reke-
ning worden gehouden. In eerste 
instantie moet de premieverdeling 
objectief worden vastgesteld, zodat 
de premie eerlijk wordt gealloceerd 
aan de landen waar het risico aan-
wezig is. Het meest eenvoudig is 
bijvoorbeeld de herbouwwaarde, 
de waarde van de inventaris en de 
brutowinst van een fabriek in Ma-
leisië. Deze waarde is in beginsel 
een eenvoudige sleutel, waarmee de 
juiste premie is toe te kennen. Maar 
dan komen er andere aspecten om 
de hoek kijken, zoals: geldt er een 
lokaal tarief; is de dekking centraal 
ruimer (difference in conditions-dek-
king) dan lokaal, waardoor een deel 
van de premie in rekening moet 
worden gebracht in Nederland? Ook 
kan het zijn dat de brutowinst van 
de fabriek, bijvoorbeeld door af-
hankelijkheid van een andere pro-
ductielocatie, niet in hetzelfde land 
gesitueerd is. Allemaal factoren die 
uiteindelijk invloed gaan hebben 
op de premie die lokaal in rekening 
moet worden gebracht. Een ander 
aspect, bijvoorbeeld bij een kleine »
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Het kost tijd om een 
internationaal verzekerings-
programma op te zetten

vestiging in het buitenland, is de 
minimumpremie die een verzeke-
raar nodig heeft om een polis te 
kunnen afgeven. 
De hiervoor genoemde factoren zijn 
essentieel om uiteindelijk tot een 
goede verdeling te komen van het 
premiebudget en natuurlijk ook om 
de juiste assurantiebelastingafdracht 
te regelen. 
Wat verder niet moet worden ver-
geten is om het lokale management 
mee te nemen, zodat zij weten 
welke premie zij gaan betalen, daar 
dit in sommige gevallen veel kan 
afwijken van de lokale verzekerin-
gen die zij op dat moment nog heb-
ben lopen. Ik zal verder niet ingaan 
op het moment van premie betalen, 
maar ook op dat punt zijn per land 
grote verschillen te zien.
Ook centraal kunnen er straks pre-
mies belast worden waar wel de 
juiste kostenplaats voor gevonden 
moet worden. Al met al moet het 
budgettaire aspect niet worden 
onderschat. Zonder hier vooraf 
duidelijkheid over te geven loop 
je het risico dat premies onbetaald 
blijven, waardoor er, soms zonder 
waarschuwing vooraf, een notice of 
cancellation wordt ontvangen.

Polisvoorwaarden en limieten
Een vaak gehoord argument is dat 
een groot voordeel van een interna-
tionaal verzekeringsprogramma is 
dat deze betere polisvoorwaarden 
heeft ten opzichte van de individuele 
polissen in de verschillende landen. 
Het gevaar is hierbij dat de percep-
tie hierover ook de indruk wekt dat 
het met de lokale polis dus wel snor 
zit. De lokaal afgegeven polissen 
zijn meestal gebaseerd op basis van 
good local standards. Dit wil zo veel 
zeggen als dat het afhangt van welk 

setje standaardvoorwaarden de des-
betreff ende verzekeraar in dat land 
op de plank heeft liggen. Indien hier-
over vooraf geen duidelijke afspra-
ken zijn gemaakt, kan dit problemen 
veroorzaken als de polis niet voldoet 
aan gemaakte contractuele afspraken 
met een afnemer, waardoor er geen 
passend verzekeringsbewijs kan wor-
den geleverd. Ook kan het beteke-
nen dat men moet terugvallen op de 
ruimere dekking van de masterpolis
op basis van diff erence in conditions,
maar dat kan contractueel lokaal tot 
problemen leiden en kan ook beteke-
nen dat de uitkering bij schade niet 
in het desbetreff ende land betaald 
kan worden of dat dat negatieve 
belastingconsequenties heeft.
Het bepalen van de juiste verzekerde 
limiet voor de lokale polis is even-
eens belangrijk om vergelijkbare 
redenen. Stem daarom ook af of er 
lokaal contractuele afspraken zijn 
gemaakt over verzekeringsverplich-
tingen en de daarbij behorende 
limieten.

Tijdspad
Onderschat nooit de tijd die het 
kost om een internationaal verzeke-
ringsprogramma op te zetten. Zoals 
eerder in dit artikel is besproken is 

bijvoorbeeld het verzamelen van de 
risico-informatie een tijdrovend on-
derdeel. Daarnaast kost het tijd om 
een goed en passend verzekerings-
voorstel te ontvangen en tot afstem-
ming te komen over in welke landen 
lokale polissen moeten worden 
afgegeven. Dan zal er een kloppen-
de premieallocatie worden gemaakt 
die alle betrokkenen goedkeuren. 
Communicatie tussen de centrale en 
lokale betrokkenen is cruciaal om 
ervoor te zorgen dat iedereen weet 
wat zijn verantwoordelijkheid is. 
Houd er rekening mee dat je mi-
nimaal zes maanden de tijd hebt 
om te starten met zo’n traject. Bij 
een beperkt aantal landen kan het 
sneller, maar alles valt of staat bij 
het creëren van een infrastructuur 
van contactpersonen en het kunnen 
verzamelen van de noodzakelijke 
informatie.

Conclusie
Beschouw het optuigen van een 
internationaal verzekeringsprogram-
ma niet primair als een mogelijkheid 
om kosten te besparen. Uniformiteit 
van dekking en de controle hebben 
over het schadeafwikkelingstraject 

zijn wellicht nog 
belangrijker. 
Het succes zal 
worden bepaald 
door het schep-
pen van buy-in

op centraal en lokaal niveau, de 
communicatie tussen partijen en 
duidelijke verwachtingen creëren. 
Onderschat daarbij ook niet de 
tijd die het kost om een dergelijk 
programma op te tuigen. Om het 
padvindersmotto te gebruiken: ‘be
prepared’! l
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