
Marktscan aansprakelijkheidsverzekeringen

Anno 2022 kunnen we stellen dat de coronacrisis in Nederland voor nu voorbij lijkt te zijn. Nederland
is, gelukkig terug naar het ‘oude normaal’. Het ‘einde’ van de coronacrisis betekent ook het einde van
de coronasteun in Nederland. Het aantal faillissementen is de laatste periode historisch laag geweest,
waarschijnlijk mede dankzij de steunmaatregelen. Naar verwachting zal het aantal faillissementen
door het beëindigen van de coronasteun in de nabije toekomst een inhaalslag maken en sterk gaan
stijgen. Verzekeraars anticiperen hierop en passen onder andere hun beleid voor
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen hierop aan.

Nieuwe crisis

Er heeft zich ondertussen ook een nieuwe crisis

aangediend, namelijk de oorlog in Oekraïne. Behalve de

directe en vreselijke gevolgen voor de inwoners van

Oekraïne, is ook al duidelijk dat deze oorlog serieuze

gevolgen heeft voor de economieën in de Europese

Unie en de rest van de wereld. De oorlog leidt tot een

verdere stijging van de energieprijzen, maar ook tot

prijsstijgingen van producten. Oekraïne en Rusland zijn

namelijk grote leveranciers van diverse grondstoffen.

Denk bijvoorbeeld aan tarwe en zonnebloemolie of aan  

Over de grens lijkt de coronacrisis nog lang niet in alle

landen bezworen te zijn. De recente lockdown in

Chengdu (China) en eerder in Shanghai zijn daar een

voorbeeld van. Dit heeft ook gevolgen elders in de

wereld: de haven van Shanghai is van groot belang voor

de doorvoer van goederen. De lockdown zorgt voor

prijsstijgingen in andere landen. Dit komt door duurder

containertransport en vertraging in de levering van

consumentenproducten en onderdelen voor

producenten. 

grondstoffen voor computerchips en sensoren. De
oorlog heeft ook nog andere gevolgen. Zakendoen in of
met Rusland is zeer moeilijk geworden door de sancties
van het Westen. We zien dan ook, dat relaties hun
Russische vestigingen sluiten of hun exportactiviteiten
naar Rusland staken. Door de sanctiewetgeving is het in
de meeste gevallen ook niet meer mogelijk om risico’s
in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland vanuit Nederland
te verzekeren. 

We zien in de markt op dit moment de gevolgen van de
huidige geopolitieke problemen. Bovendien is het niet
uit te sluiten dat er in de loop van dit jaar nog meer
gevolgen door de huidige problemen bij komen. Door
de snelheid van de ontwikkelingen adviseren wij u
daarom de berichtgeving over onder andere de
sanctiewetgeving op onze website goed in de gaten te
houden. Heeft u vragen over de sanctiewetgeving of uw
verzekeringen? Neem dan contact op met ons broking
team Aansprakelijkheid of met uw contactpersoon. 

 Doorzicht is een publicatie van Van Luin, in samenwerking met VLC & Partners waarin
specialisten actuele ontwikkelingen met u delen. Bij vragen kunt u altijd contact
opnemen met uw contactpersoon.Doorzicht
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Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)
Verzekeraars hebben voorgaande jaren grote delen van
hun bestuurdersaansprakelijkheidsportefeuille
opnieuw beoordeeld. Ze hebben polissen opgezegd of
verlengd tegen hogere premies. Tegelijkertijd hebben
verzekeraars in sommige gevallen de verzekerde
bedragen verlaagd. Wij verwachten dat deze tendens in
2023 verder doorzet. Heeft u een verhoogd risico op
faillissement? Bijvoorbeeld omdat u een negatief eigen
vermogen en /of negatieve resultaten en/of een
negatief werkkapitaal heeft. Dan zullen verzekeraars
uw polis kritisch volgen. 

Beroepsaansprakelijkheid (BA)
Beroepsaansprakelijkheidsportefeuilles zijn
voorgaande jaren door verzekeraars grotendeels
opnieuw beoordeeld. Verzekeraars hebben polissen
opgezegd en actuele informatie verzameld. Op basis
hiervan zijn meestal premies en voorwaarden
aangepast. Wij verwachten dat verzekeraars op basis
van deze eerdere acties zich nu zullen beperken tot
specifieke branches, zoals de advocatuur, en polissen
met een opvallende schadelast.

Ook zien we dat een enkele verzekeraar de
verzekeringen opzegt om een cyberuitsluiting op te
nemen. Andere verzekeraars zullen waarschijnlijk
volgen. Verzekeraars willen dat cyberrisico’s worden
verzekerd op de daarvoor bestemde cyberverzekering.
We adviseren u daarom om uw cyberrisico’s samen met
ons in kaart te brengen. Zeker ook omdat het risico op
cyberincidenten toeneemt. In de meeste gevallen blijkt
dat het afsluiten van een cyberverzekering van groot
belang is voor het beheersbaar houden van de
cyberrisico’s. In onze Perspectief cyberverzekeringen
leest u hier meer over.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Verzekeraars hebben voorgaande jaren delen van de
bedrijfsaansprakelijkheidsportefeuilles opgezegd om
actuele informatie te verzamelen. Daarbij wilden
verzekeraars ook een premieverhoging toepassen om
de resultaten van de portefeuilles te verbeteren.
Relaties hebben niet alleen te maken gehad met
premieverhogingen, soms waren er ook nadelige
aanpassingen van de voorwaarden.

Ook komend jaar verwachten wij van een aantal
verzekeraars beperkte premieverhogingen, ook voor
polissen waar geen schades op gemeld zijn. Andere
verzekeraars zullen zich beperken tot de polissen met
een opvallende schadelast. Ook zien we dat enkele
verzekeraars het dekkingsgebied willen aanpassen
en specifiek Oekraïne en (Wit-)Rusland uitsluiten.

Soepel proces
Om nadelige aanpassingen van uw verzekeringen te
beperken, adviseren we u de door ons gevraagde
informatie op tijd en volledig bij ons aan te leveren.
Hierdoor hebben wij voldoende tijd om - als het nodig
is - een marktonderzoek voor u te kunnen doen. Heeft
u schades gehad? Dan is het goed om kort en bondig
aan ons door te geven welke maatregelen u genomen
heeft om vergelijkbare situaties in de toekomst te
voorkomen.

Internationaal
Heeft u internationale verzekeringen? Dan moet u
rekening houden met opzeggingen. In de meeste
gevallen omdat verzekeraars actuele informatie willen
ontvangen. Heeft u een vestiging in de Verenigde
Staten? Dan moet deze rekening houden met een
premieverhoging van de polis in de VS. Dit heeft ook
invloed op de premie van de masterpolis. De premies in
de VS stijgen nog steeds fors. Heeft u activiteiten en/of
lokale vestigingen in Rusland? Dan moet u het risico
naar verwachting apart lokaal verzekeren. Diverse
internationale verzekeraars hebben hun activiteiten
gestaakt in Rusland. Of ze hebben laten weten dat de
Russische vestiging door de sancties van het Westen en
door beperkingen van lokale autoriteiten niet langer
goed kunnen functioneren.



Goed om te weten
Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan
een goede inrichting van uw contractmanagement in
uw voordeel werken. Datzelfde geldt voor de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Bij die
verzekering heeft een goed beleid voor veilig werken
van uw werknemers bovendien een positieve invloed
op de acceptatie door verzekeraars. 

sylvia@vanluin.nl
tel:0302326323

0646384513

Sylvia van den Bos

Heeft u nog vragen over uw verzekering of -risico?
Neem dan contact op met ons:

Meer weten?

Disclaimer: De informatie in deze publicatie is algemeen en niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie is daarom geen advies of een aanbod voor een
overeenkomst. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van onze publicaties en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Luin
niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Van Luin aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige
schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze publicatie wordt aangeboden.
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robert@vanluin.nl 
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06-29052077

Peter.vanderSteeg@vanluin.nl
tel:0302326323

06-13826790

Robert Havekotte

Peter van der Steeg
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