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technische verzekeraars, makelaars en experts hebben een document 
ontwikkeld waarin de processen die plaatsvinden bij de afwikkeling 
van een schade worden beschreven. ook worden in dit document de 
rollen van alle bij het schaderegelingsproces betrokken partijen verdui-
delijkt. tevens wordt er voor elke processtap een maximale tijdsduur 
beschreven waardoor de totale doorlooptijd van claim tot (eventuele) 
uitkering is gemaximeerd tot 80 dagen. het document is geschreven 
voor alle partijen die zich in de (groot) zakelijke markt begeven.

verzekeriNgSBraNche legt 
AfhAndeling schAdepRoces vAst

V
anuit het Verbond 
van Verzekeraars is in 
2012 de Werkgroep 
Schadeproces co-
assurantie opgericht. 
Deze werkgroep be-

stond uit vertegenwoordigers van 
verzekeraars, makelaars en experts 
(afdelingscommissie Technische Ver-
zekeringen van het Verbond, de Tech-
nische Commissie Engineering Adfi z 
en het NIVRE). Door deze werkgroep 
is het Document Schadeproces ont-
wikkeld waarin in twaalf stappen het 
schaderegelingsproces is neergelegd. 
Het document is specifi ek geschreven 
voor de technische verzekeringsbran-
che. Technische verzekeringen zijn 
bijvoorbeeld machinebreukverze-
keringen, de Construction All Risks 
(CAR)-verzekeringen en polissen 
voor bijvoorbeeld installatie, mon-
tage en elektronica, die worden afge-
sloten door partijen uit de bouw en 
techniek. Bij de totstandkoming van 
dit document zijn ook de NARIM en 
VNAB betrokken geweest. 

wAARom
De Werkgroep Schadeproces is opge-
richt nadat er bij, in eerste instantie 
makelaars en verzekeraars, behoefte 
bleek te bestaan aan duidelijkheid 
over en vastlegging van de te nemen 
stappen, de geldende termijnen en 
de rollen van partijen binnen het 
schadeproces. Omdat de experts 
ook een zeer grote rol hebben in het 
proces zijn zij eveneens verzocht 
deel te nemen aan de werkgroep. 
Het document is tot stand gekomen 
na diverse overleggen tussen ver-

zekeraars, makelaars en experts. 
De insteek van het overleg was een 
document op te stellen waarmee het 
schade regelingsproces met betrek-
king tot de co-assurantiemarkt wordt 
versneld, maar ook om de rol van 
alle bij het schaderegelingsproces 
betrokken partijen te verduidelijken. 
Deels is deze exercitie geïnspireerd 
door het belang van de klant. Ingeval 
van een schade is immers ook voor 
de klant/verzekerde een rol wegge-
legd. Om deze reden zijn ook verte-
genwoordigers van de NARIM bij het 
proces betrokken en hebben zij input 
voor het document geleverd.

insteek
De insteek van de betrokken partijen 
is om de kwaliteit van het proces 
op een hoger plan te brengen. In 
dit document zijn de meest basale 
regels opgenomen die nodig zijn om 
te komen tot een effi  ciënte behande-
ling van het schadeproces. Er is door 
de werkgroep niets anders gedaan 
dan het proces te beschrijven en 
dit vast te leggen. In feite zijn de 
huidige alledaagse werkzaamheden 
van partijen op papier vastgelegd. 
Wel is in het totale proces de besluit-
vorming over het dekkingsvraag-
stuk naar voren gehaald. De expert 
stelt daartoe na zijn eerste bezoek 
een uitgebreidere en fi jnmaziger 
voorbericht op, dan tot voorheen 
gebruikelijk was. Hierin wordt ant-
woord gegeven op enkele cruciale 
vragen met betrekking tot toedracht 
en schaderaming. Een ander nieuw 
punt is dat per processtap maximale 
responstijden zijn vastgesteld. En er 

is een proceseigenaar benoemd die 
de voortgang van het schaderege-
lingsproces bewaakt en zich ervoor 
zal inspannen dat iedereen zijn 
taken en verantwoordelijkheden in 
het proces nakomt. De makelaar is 
tot proceseigenaar benoemd omdat 
hij diegene is die met alle partijen 
contact heeft en van begin tot eind 
bij het proces betrokken is.

de BAsis
Het document is opgesteld op basis 
van het eerder verschenen ‘Moder-
nisering schadeproces coassurantie 
Brand’ en het ‘Convenant Technische 
Verzekeringen’ van de SPC-regeling. 
De diverse regelingen van de VNAB 
aangaande schadebehandeling 
(SPC) en e-ABS blijven echter on-
verkort van kracht, aangezien deze 
ook voor ander branches gelden. 
Het nieuwe document wijzigt niets 
wat is neergelegd in de polis en 
wet. Ook verandert het document 
niets aan hetgeen is opgenomen in 
de Gedragscode Verzekeraars en de 
Gedragscode Schade-expertiseor-
ganisaties, die beide onverkort van 
toepassing blijven.

inhoud
Het document benoemt twaalf stap-
pen in het schadeproces. Bij elke stap 
is vastgelegd welke rol iedere partij 
heeft en welke werkzaamheden er 
verricht moeten worden door zowel 
makelaar, verzekeraar, expert als de 

verzekerde/klant 
zelf. Door deze 
heldere rolverde-
ling weten alle 
betrokken partij-
en wat zij mini-
maal van elkaar 

kunnen verwachten. Ook kunnen zij 
elkaar aanspreken als de vastgelegde 
afspraken niet worden nagekomen. 
Dit proces bevordert een open, eer-
lijke en proactieve communicatie tus-
sen alle partijen. Tevens staat in het 
document per stap wat de maximale 
reactietermijn er is. Het proces begint 
bij de schademelding van de klant en 
eindigt bij de fi nanciële afwikkeling. 

document moet 
schaderegelingsproces 
co-assurantiemarkt 
versnellen en verduidelijken
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In bijgaand schema treft u de proces-
stappen aan, de rollen van betrokken 
partijen en de reactietermijnen.

tAchtig dAgen
De diverse termijnen in het do-
cument tellen op naar een totale 
maximale door-
looptermijn van 
tachtig dagen. 
Dit lijkt aan de 
lange kant, ech-
ter deze termijn 
moet gezien 
worden als het absolute maximum. 
Het streven van partijen is deze ter-
mijn, waar mogelijk en in het belang 
van de klant, zo veel mogelijk te 
verkorten. Hiermee is dit document 
een aanbeveling voor een klantge-
richte en effi  ciënte werkwijze en 
biedt dit document houvast en focus 
voor verdere verbetering. Afwijken 
van hetgeen is neergelegd ten gunste 

van de verzekerde wordt absoluut 
aangemoedigd!

dYnAmisch document
Dit document is bedoeld als een 
startdocument. Aan de hand van de 
ervaringen vanuit de praktijk zal het 
document nader worden aangevuld 
en geoptimaliseerd. Het wordt medio 
2015 geëvalueerd om te zien hoe het 
document in de praktijk werkt, of de 
rollen en termijnen voldoen of aan-
gepast moeten worden. 

vooRdeel vooR Alle 
BetRokken pARtijen
Het document geeft duidelijkheid 
over het bestaande proces en wat 
partijen van elkaar mogen ver-
wachten . Dit bevordert een open, 
eerlijke en proactieve communicatie 
tussen alle partijen. Het document 
is een richtlijn. Partijen kunnen niet 
verplicht worden hun interne pro-

cessen conform het document in te 
richten. Wel hoopt en verwacht de 
werkgroep de betrokken partijen te 
kunnen overtuigen van het belang 
van de inhoud van het document en 
hiermee een gedragsveranderingen 
te kunnen bewerkstelligen. Als alle 
partijen volgens dit proces werken 
en zich aan de reactietijden houden, 
zal het proces transparanter worden 
en ook sneller gaan. Hiermee zijn 
alle partijen gebaat. Afwijken van 
die termijnen in het voordeel van de 
klant – nog sneller werken dus – is 
daarbij een pre.

Het volledige document is te vinden 
op de website van het Verbond van 
Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. l

Mr. Marieke Beugel 
De auteur is beleidsadviseur Sector 
Schadeverzekeringen, Aansprakelijkheid en 
Technische verzekeringen bij het Verbond 
van Verzekeraars in Den Haag.

document bevat meest 
basale regels benodigd 
voor effi  ciënte behandeling 
van schadeproces

12 
Rollen partijen Reactietermijnen
Financiële afwikkeling nvt

11 
Rollen partijen Reactietermijnen
Vervolg op 
eindrapport

Opmaak schaderegeling door makelaar bin-
nen 3 Werkdagen: accordering schaderege-
ling door verzekeraar binnen 5 werkdagen

10 
Rollen partijen Reactietermijnen
Terugkoppeling van 
het eindrapport

Aanbeveling: binnen 5 werkdagen, doch max. 
10 werkdagen na ontvangst eindrapport

9 
Rollen partijen Reactietermijnen
Expert maakt eindrap-
port en zet in e-ABS

Max. binnen 10 werkdagen na ontvangst 
laatst benodigde schade-informatie

8 
Rollen partijen Reactietermijnen
Aanvullende informatie 
vanuit verzekerde en/
of derden

Binnen 8 weken na eerste rapport met 
min. 1 of 2 rappellen; daarna naar makelaar

7 
Rollen partijen Reactietermijnen
Terugkoppeling eerste 
rapport

Aanbeveling binnen 5 werkdagen, doch 
max. binnen 10 werkdagen na ontvangst 
eerste rapport

6 
Rollen partijen Reactietermijnen
Expert maakt eerste 
rapport en zet eerste 
rapportage in e-ABS

Binnen 20 werkdagen na bezoek schadelocatie, doch uiterlijk 
binnen 10 werkdagen na ontvangst van alle relevante informatie;
Voortgangsrapportage maandelijks

5 
Rollen partijen Reactietermijnen
Informatieproces Max. binnen 8 werken, incl. 2 rappellen) na 

bezoek aan de schadelocatie door de expert
Anders terug naar de makelaar

4 
Rollen partijen Reactietermijnen
Bezoek aan de schade-
locatie + voorbericht

Binnen max. 5 werkdagen na het contact met de verzekerde
Voorbericht binnen max. 3 werkdagen na bezoek
Makelaar past binnen max. 3 werkdagen na ontvangst voorbericht reserve aan

3 
Rollen partijen Reactietermijnen
Eerste contact expert met verzekerde/
wederpartij + informatieverzoek dat 
verzekerde/wederpartij zal overleggen

Binnen 1 dag na de expertiseopdracht

2 
Rollen partijen Reactietermijnen
Melding bij verzekeraar en benoemen 
expert/ eerste beoordeling bij verzekeraar

Binnen 3 werkdagen na melding 
verzekerde/wederpartij

1 
Rollen partijen Reactietermijnen
Melding door verzekerde of wederpartij bij 
makelaar en registratie/eerste beoordeling 
door de makelaar

Binnen 3 werkdagen na Melding 
verzekerde/wederpartij

12 stAppen vAn het 
AfhAndelingspRoces
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