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Marktscan brandverzekeringen
Afgelopen jaar was er in de markt voor brandverzekeringen, sprake van een zogenaamde “harde markt”.
Ook in de jaren ervoor was al sprake van verharding. Kenmerken van deze verharding waren forse
premieverhogingen, een beperking van capaciteit, verhoging van eigen risico’s, beperktere dekkingen
en strengere eisen rondom preventie. Ook voor de tweede helft van 2021 en voor 2022 ziet Van Luin dat
deze verharding doorzet, zij het in iets beperktere mate.

Klimaatverandering is een groot risico
De financiële situatie bij verzekeraars lijkt wel verbeterd
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Brandmarkt in algemene zin lijkt voorzichtig te stabiliseren
Toch lijkt de brandmarkt zich voorzichtig te stabiliseren. Wij verwachten dat de algemene premieverhoging zich
beperkt tot een bandbreedte van 5 tot 15% en dat er toereikende capaciteit in de markt is om risico’s te dekken.
Qua voorwaarden zien we dat verzekeraars de dekkingen verder aanscherpen en beperken door opname van
uitsluitings- en sanctieclausules zoals silent cyber, besmettelijke ziekten en zonnepanelen.
Verder zien we dat verzekeraars verschillend acteren in de markt:

>

Lokale verzekeraars zijn voorzichtig, consolideren hun huidige portefeuille en hebben beperkte capaciteit voor
beursrisico’s.

>

Internationale verzekeraars opererend in Nederland hebben steeds minder eigen autorisatie. Acceptatiebeleid
wordt veelal bepaald door het buitenlandse moederbedrijf waardoor soms de ‘lokale markt’ nuanceringen
ontbreken.

>

Nieuwe verzekeraars in de Europese markt zijn beperkt. Het zijn vaak internationale partijen die voorzichtig
starten en dan ook niet direct zware risico’s in dekking willen nemen.

Verzekeren van specifieke branches blijft uitdagend
Bedrijven met bovengemiddeld zware en complexe
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Een soepel vernieuwingsproces voor uw brandverzekering?
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Meer weten?
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Bij Van Luin gaan we graag met u in gesprek om de

030-2326328 (direct)

specifieke risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen

06-29052077 (mobiel)

en te onderzoeken welke preventieve maatregelen
en/of verzekeringen mogelijk zijn om cyberrisico’s zo

robert@vanluin.nl

goed mogelijk te mitigeren.

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 enkel
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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