VOORBEELD POOLOVEREENKOMST VOLMACHT
Dit document bevat versie 2019 van de Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht.
De Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht 2019 is opgesteld door de Werkgroep VSV onder de
governance van het Bestuurlijk Overleg tussen Verbond van Verzekeraars – NVGA. De tekst hangt
samen
met
de
niet
gezamenlijk
met
de
NVGA
gepresenteerde
Voorbeeld
Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2019, reden waarom ook deze versie 2019 door het Verbond
is gepresenteerd.
Alle in dit document opgenomen teksten zijn voorbeeldteksten met een indicatief karakter. Het
staat partijen geheel vrij hiervan af te wijken. Afwijkingen van de Voorbeeld Poolovereenkomst
Volmacht dienen te worden weergegeven in de overeenkomst.
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VOORBEELD POOLOVEREENKOMST VOLMACHT
Het gaat om een niet-bindend, louter indicatief model. Het staat partijen geheel vrij van het model af te
wijken.

Deze overeenkomst wijkt op de volgende punten af van de Voorbeeld Poolovereenkomst
• ………………
• ………………
• ………………
Deze opsomming is uitdrukkelijk limitatief. Aan andere niet opgesomde maar wel in de overeenkomst
opgenomen afwijkingen is de Gevolmachtigde niet gebonden.

De ondergetekenden,
<<naam gevolmachtigde>> gevestigd en kantoorhoudende te <<woonplaats>> aan <<straat en
nummer>>, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<aanhef>> <<voorletters>>
<<achternaam>>, hierna te noemen “de Gevolmachtigde”
en
1. <<naam Maatschappij - Poolleader>> gevestigd en kantoorhoudende te <<woonplaats>> te
dezer zake vertegenwoordigd door <<aanhef>> <<voorletters>> <<achternaam>>;
2. <<naam Maatschappij >> gevestigd en kantoorhoudende te <<woonplaats>> te dezer zake
vertegenwoordigd door <<aanhef>> <<voorletters>> <<achternaam>>;
3. Etc.
hierna te noemen ieder voor zich “de Maatschappij” en gezamenlijk “de Maatschappijen”, de
Gevolmachtigde en de Maatschappijen hierna gezamenlijk ook te noemen “Partijen”.
Overwegende:
a. Dat ieder van de Maatschappijen voor zich aan de Gevolmachtigde een volmacht heeft
verleend en daartoe met de Gevolmachtigde een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
b. Dat ieder van de Maatschappijen, na daartoe afzonderlijk door de Gevolmachtigde te zijn
benaderd, zich uitsluitend tegenover de Gevolmachtigde bereid heeft verklaard tot gedeeld
risicodragerschap, zodat Gevolmachtigde in staat is een intermediaire pool te vormen;
c. Dat Partijen de rechten en verplichtingen met betrekking tot de Pool in deze overeenkomst
wensen vast te leggen;
d. Dat de rechtsverhouding tussen de Gevolmachtigde en ieder van de Maatschappijen mede
wordt bepaald door de tussen hen gesloten Samenwerkingsovereenkomst Volmacht voor
zover daarvan in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken;
e. Dat echter deze (specifieke) Poolovereenkomst prevaleert indien en voorzover een bepaling in
de Samenwerkingsovereenkomst Volmacht in strijd is met deze Poolovereenkomst;
f. Dat de vorming van de Pool geen afbreuk doet aan de eigen onafhankelijke en zelfstandige
positie van de Gevolmachtigde in de bedrijfskolom met betrekking tot de afzet en distributie
van verzekeringen, die met zich meebrengt dat de Gevolmachtigde nimmer verplicht is
verzekeringen in de Pool onder te brengen;
g. Dat deze overeenkomst valt onder de werking van het Protocol Intermediaire Pools (PIP).
Zijn als volgt overeengekomen:
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1.

Risicoverdeling, verzekeringsvormen en limieten, Poolleader, overleg

1.1.

De Maatschappijen participeren in de baten en lasten van de Pool die in de administratie van
Gevolmachtigde staat geregistreerd onder PID-nummer <<XXXX>> voor de navolgende
percentages
• <<Naam Maatschappij>>
voor
XX%
• <<Naam Maatschappij>>
voor
XX%
• Etc.

1.2.

<<Naam Maatschappij>> treedt namens de Maatschappijen op als Poolleader. Poolleader en
de Gevolmachtigde kunnen, ook bij wijziging van de risicoverdeling, gezamenlijk besluiten
nemen ten aanzien van de verdeling van de werkzaamheden van de Gevolmachtigde en de
Poolleader, alsmede over de administratie en de financiële afwikkeling. De Maatschappijen
vrijwaren, ieder naar rato van hun aandeel, de Poolleader voor aanspraken van derden in het
kader van de Poolovereenkomst. De Poolleader heeft de volgende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden:
a.
Hij fungeert als aanspreekpunt voor de Gevolmachtigde voor alle dagelijkse
werkzaamheden;
b.
Indien de in de Pool geadministreerde risico’s daartoe aanleiding geven, treedt de
Poolleader ter zake van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM), het
Waarborgfonds, de hulpverleningsorganisaties en de klachteninstituten op als ware hij
volledig risicodrager en handelt overeenkomstig;
c.
De Poolleader heeft het recht ten minste éénmaal per jaar de administratie van de Pool
te (laten) controleren conform het bepaalde omtrent controle in de gesloten
samenwerkingsovereenkomst volmacht. De Gevolmachtigde is verplicht de andere
Maatschappijen over het resultaat van die controle te informeren;
d.
De Poolleader waarborgt dat de financiële afwikkeling van alle zaken verloopt via de
administratie van de Gevolmachtigde.

1.3.

De Gevolmachtigde verstrekt uitsluitend informatie die voor de Maatschappijen in het kader van
de (beoogde) deelname aan de Pool noodzakelijk is. De Gevolmachtigde verstrekt de
informatie rechtstreeks aan iedere Maatschappij afzonderlijk. Uiteraard staat het iedere
Maatschappij vrij om te verzoeken tot het houden van een informatiebijeenkomst.

1.4.
a. De Gevolmachtigde bepaalt elk jaar op basis van de ontwikkelingen in de pool of in breder
verband of, en zo ja welke, aanpassingen in de premie en/of de voorwaarden voor
gedurende de looptijd te sluiten en te continueren verzekeringen moeten worden
aangepast, naar zijn opvatting moeten worden doorgevoerd.
b. Indien één van de Maatschappijen van mening is dat de premie en/of de voorwaarden voor
gedurende de looptijd te sluiten en te continueren verzekeringen moeten worden
aangepast, brengt de betreffende Maatschappij een voorstel daartoe uitsluitend uit aan de
Gevolmachtigde.
c. De Gevolmachtigde brengt alle voorstellen samen en stemt het overkoepelende voorstel af
met de Poolleader.
d. Na de afstemming legt de Gevolmachtigde de uitkomst hiervan voor aan ieder van de
deelnemende Maatschappijen afzonderlijk.
e. Vanaf de datum dat de Gevolmachtigde met ieder van de Maatschappijen
overeenstemming heeft bereikt, gelden de aangepaste premies en/of voorwaarden voor te
sluiten verzekeringen en per prolongatiedatum voor te continueren verzekeringen.

2.

Acceptatie

2.1.

De Gevolmachtigde accepteert in de Pool uitsluitend verzekeringen op de door de
Maatschappijen voor de Pool goedgekeurde verzekeringsvoorwaarden en tarieven.
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2.2.

De Gevolmachtigde stemt het acceptatiebeleid af met de Poolleader.

2.3.

De Gevolmachtigde is bij acceptatie gebonden aan de in Bijlage 1 bij deze Poolovereenkomst
opgenomen verzekeringsvormen en risico’s alsmede aan de daar vermelde limieten. Andere
risico’s of overschrijding van limieten zijn niet toegestaan, tenzij voor acceptatie door de
Poolleader vooraf schriftelijk toestemming is verleend. Het is Gevolmachtigde niet toegestaan
om in de Pool onder te brengen:
a. enige vorm van co-assurantie met niet in de Pool deelnemende Maatschappijen;
b. herverzekeringen;
c. verzekeringen van belangen buiten Nederland (hieronder vallen niet risico’s van niet
Nederlands ingezeten gelegen in Nederland);
d. verzekeringen waarbij uitsluitend het molest- en/of stakingsrisico wordt gedekt.

2.4.

De Gevolmachtigde administreert de risico’s waarvoor apart toestemming is gevraagd en
verkregen separaat en kan een overzicht van deze risico’s op eerste verzoek aan de
Maatschappij(en) overleggen.

3.

Schadebehandeling

3.1.

De Gevolmachtigde stemt het schaderegeling beleid af met de Poolleader.

3.2.

De Gevolmachtigde behandelt de voorkomende schadegevallen, met uitzondering van:
a. schade met betrekking tot dood en/of lichamelijk letsel, inclusief de direct daarmee
gepaard gaande materiele schade aan derden;
b. diefstal of verduistering van volledige motorrijtuigen;
c. schade op aansprakelijkheidsverzekeringen en aan motorrijtuigen die niet in Nederland is
voorgevallen;
d. schade waarbij niet in Nederland woonachtig personen betrokken zijn;
e. schade waarbij een vermoeden van fraude is, ongeacht het stadium waarin de
schadebehandeling zich bevindt;
f.
schade waarbij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme (NHT)
betrokken kan raken;
g. milieuschade;
Deze schadegevallen zullen onverwijld door de Gevolmachtigde aan de Poolleader ter
behandeling worden gegeven, De Poolleader zal de Gevolmachtigde volledig informeren over
de aan te houden schadereserves, alsmede over de afwikkeling inclusief betaling.

3.3.

De Gevolmachtigde waarborgt dat de uitbetaling van letselschades plaatsvindt binnen vijf
werkdagen nadat hij hiertoe de betaalopdracht van de Poolleader heeft ontvangen.

3.4.

De Gevolmachtigde verbindt zich de navolgende schadegevallen onverwijld te melden aan de
Poolleader:
a. schade die de € …………. te boven gaat dan wel dreigt te gaan;
b. schade waarbij een klachteninstituut betrokken dreigt te raken;
c. schade die kan leiden tot aandacht van de publieksmedia;
d. schade waarbij de Maatschappijen mogelijk in een rechtsgeding kunnen worden betrokken.
De Poolleader bepaalt in overleg met de Gevolmachtigde wie de behandeling van deze
schadegevallen op zich neemt. De Poolleader bepaalt voorts in overleg met de Gevolmachtigde
welke expert wordt ingeschakeld. De Gevolmachtigde informeert de andere deelnemende
Maatschappijen over de besluiten van de Poolleader.

3.5.

De Gevolmachtigde is bevoegd tot het doen van coulance-uitkeringen tot een maximum bedrag
van € …………. per schadegeval. Op eerste verzoek van de Poolleader of deelnemende
Maatschappij zal de Gevolmachtigde een overzicht met toelichting verstrekken van de
verleende coulance-uitkeringen aan elke deelnemende maatschappij van de pool.

4.

Product Approval en Review Process (PARP)
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Bij aanvang van een pool zal de Poolleader, indien deze de hoofdontwikkelaar is van de binnen
de pool gevoerde producten, binnen 1 jaar een PARP uitvoeren.
Indien de Gevolmachtigde de hoofdontwikkelaar is van de binnen de pool gevoerde producten,
zal deze binnen 1 jaar, na aanvang van de pool, een PARP uitvoeren.
Bij wijziging van poolleader zal de nieuwe Poolleader binnen 1 jaar een PARP uitvoeren.
De hoofdontwikkelaar van de binnen de pool gevoerde producten is verantwoordelijk voor het
uitvoeren va het periodieke reviewproces en het opstellen van een Goedkeuringsverklaring. Is
de Gevolmachtigde de hoofdontwikkelaar, dan moet de Poolleader de door de Gevolmachtigde
opgestelde Goedkeuringsverklaring beoordelen en accorderen.
Partijen stellen het klantbelang centraal en zorgen voor producten die voldoen aan de zgn.
K.N.V.B.-normen.

4.6.

De Gevolmachtigde zorgt voor het verspreiden van de PARP-c.q. Goedkeuringsverklaring aan
de overige Maatschappijen.

4.7.

De Gevolmachtigde draagt zorg voor tijdige en juiste opvolging van de in deze
Goedkeuringsverklaring benoemde verbeterpunten en rapporteert hierover aan de Poolleader
en aan de overige Maatschappijen.

4.8.

De Poolleader is eindverantwoordelijk voor de tijdige en op de juiste wijze uitvoering van het
PARP-proces van de betreffende Pool.

5.

Duur, einde en eventueel voortzetting van de overeenkomst

5.1.

De poolovereenkomst wordt door de Gevolmachtigde met ieder van de Maatschappijen
afzonderlijk aangegaan en gaat in op dd-mm jjjj (ingangsdatum) en loopt tot en met
dd-mmjjjj (afloopdatum).

5.2.

De bij de poolovereenkomst behorende bijlagen maken een onverbrekelijk deel uit van de
poolovereenkomst.

5.3.

Indien de Gevolmachtigde na de in 5.1. bedoelde afloopdatum de Pool voor de duur van
opnieuw één jaar wil voortzetten met één of meer van de Maatschappijen, al dan niet met een
gewijzigd Poolaandeel, een nieuwe Poolleader of op aangepaste voorwaarden, zal hij ieder van
hen afzonderlijk benaderen met een daartoe strekkend voorstel, uiterlijk 4 maanden voor de in
5.1. bedoelde afloopdatum. Ieder van de Maatschappijen dient uiterlijk drie maanden voor de in
artikel 5.1 bedoelde afloopdatum het voorstel van de Gevolmachtigde te accepteren, een
tegenvoorstel te doen of het voorstel af te wijzen. Is er geen reactie van een Maatschappij
uiterlijk drie maanden voor de in artikel 5.1 bedoelde afloopdatum, dan dient de
Gevolmachtigde dit te zien als een afwijzing van het voorstel. Ieder overleg of informatieuitwisseling anderszins tussen Maatschappijen dat betrekking heeft op het voorstel van de
Gevolmachtigde is niet toegestaan.

5.4.

Indien Partijen met in achtneming van het in artikel 5.3 bepaalde overeenstemming bereiken
over voortzetting van de Poolovereenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm, dan wordt de Pool
op de dag na de afloopdatum (hierna te noemen: poolverlengingsdatum) voortgezet voor de
afgesproken termijn. Indien Partijen hierover geen overeenstemming bereiken, dan wordt de
Pool ontbonden met in achtneming van artikel 6.

6.

Ontbinding en afwikkeling van de overeenkomst

6.1.

Indien de Pool ten aanzien van een Maatschappij om wat voor reden dan ook niet wordt
voortgezet, ontslaat dat die Maatschappij niet van haar verplichtingen terzake verzekeringen die
na de voor haar geldende afloopdatum nog doorlopen. De Gevolmachtigde zal in dat geval het
risicodragerschap van de betrokken Maatschappij zo mogelijk per eerstvolgende
hoofdpremievervaldatum doch uiterlijk per eerstkomende contractvervaldatum van iedere
verzekering beëindigen.
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6.2.

De Poolovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang wanneer de Gevolmachtigde:
a. zijn vergunning om als gevolmachtigd agent op te treden verliest;
b. in staat van faillissement of surseance van betaling dreigt of komt te verkeren;
c. onder curatele wordt gesteld.
In deze gevallen wordt de Pool ontbonden. De Poolleader zorgt in deze gevallen voor een
correcte afwikkeling, waarbij de klantbelangen centraal gesteld worden.

6.3.

Wanneer
een
Maatschappij
haar
vergunning(en)
tot
uitoefening
van
het
schadeverzekeringsbedrijf verliest of wanneer de noodregeling als bedoel in Hoofdstuk 3.5 van
de Wft van toepassing wordt verklaard op de Maatschappij, eindigt de Poolovereenkomst met
onmiddellijke ingang en wordt de Pool ontbonden, tenzij de Gevolmachtigde met de overige
Maatschappijen en eventueel met één of meer nieuwe maatschappijen afzonderlijk voortzetting
van de Pool overeenkomt.

6.4.

Indien, ongeacht de aanleiding, de Pool wordt ontbonden, stellen Partijen in gezamenlijk
overleg een procedure tot afwikkeling vast. De afwikkeling van nog lopende verzekeringen vindt
waar mogelijk plaats per hoofdpremievervaldatum. De Poolovereenkomst blijft dan van kracht
met betrekking tot de op de beëindigingsdatum nog lopende verzekeringen. Bij de ontbinding
worden de belangen van de klant centraal gesteld en dient de communicatie met de klant door
Gevolmachtigde tijdig en juist te worden uitgevoerd.

6.5.

Indien de afwikkeling inhoudt dat de tot de Pool behorende verzekeringen op een ander
moment worden overgedragen dan de hoofdpremievervaldatum, stellen Partijen in gezamenlijk
overleg de aan de overdracht verbonden financiële consequenties vast, zoals de methode van
berekening van de verdiende en gereserveerde premies en de bepaling van de
schadereserves. Partijen zullen bij de tussentijdse overdracht waarborgen dat het belang van
de klant centraal gesteld wordt.

6.6.

Indien Partijen uiterlijk binnen zes maanden na ontbinding geen overeenstemming bereiken
over het gestelde in artikel 6.4 of 6.5 is Poolleader bevoegd om de procedure tot afwikkeling
vast te stellen.

6.7.

In geval van ontbinding blijft ieder van de Maatschappijen aansprakelijk voor haar aandeel in de
risicoverdeling tot het tijdstip waarop de Pool is afgewikkeld.

7.

Toetreding, uittreding, wijziging risicoverdeling en Poolleader

7.1.

Toetreding, uittreding en wijziging van de risicoverdeling kan alleen per poolverlengingsdatum
van de Poolovereenkomst geschieden en dient, voor zover het om uittreding of wijziging van het
aandeel in de risicoverdeling gaat en onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, minimaal 3
maanden voor de afloopdatum van de poolovereenkomst schriftelijk te worden medegedeeld
door de betreffende Maatschappij aan de Gevolmachtigde.

7.2.

De Gevolmachtigde is bevoegd een voorstel tot wijziging van de Poolleader te doen. Zij doet
daarvan minimaal 4 maanden voor de afloopdatum van de poolovereenkomst schriftelijk bericht
aan de maatschappijen. Hiervoor is afzonderlijke overeenstemming van alle partijen nodig. Een
maatschappij die niet instemt met deze wijziging is bevoegd haar deelname aan de Pool
schriftelijk te beëindigen per de datum dat de nieuwe Poolleader aantreedt (de
poolverlengingsdatum). Deze beëindiging moet uiterlijk drie maanden voor de in artikel 5.1
bedoelde afloopdatum bekend zijn. Wanneer dit ertoe leidt dat de Gevolmachtigde niet in staat
is om 100% dekking te verkrijgen, dan leidt dit tot ontbinding van de Pool conform artikel 6.

7.3.

a. De Gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd één of meer nieuwe risicodragers tot de Pool toe
te laten en een daarmee samenhangende nieuwe risicoverdeling tot stand te brengen en doet
hiervan schriftelijk mededeling aan de Maatschappijen. Toetreding van (een) nieuwe
risicodrager(s) vindt niet eerder plaats dan per poolverlengingsdatum van de
Poolovereenkomst. De nieuwe risicoverdeling geldt voor nieuwe verzekeringen per
verlengingsdatum en voor lopende verzekeringen per eerstvolgende hoofdpremievervaldatum
na de afloopdatum.

Poolovereenkomst <<naam>>
PID-nummer <<nummer>> - Ingangsdatum <<dd-mm-jjjj>>

Versie 2019

7

b. Indien een Maatschappij niet akkoord gaat met de toetreding van één of meer risicodragers
en/of de daarmee samenhangende risicoverdeling zoals vermeld in artikel 7.3.a, dan heeft de
Maatschappij het recht haar deelname aan de Pool te beëindigen per poolverlengingsdatum.
De mededeling dat de Maatschappij niet akkoord gaat dient middels aangetekende brief aan de
Gevolmachtigde te geschieden binnen één maand na de dagtekening van de in artikel 7.3.a
vermelde schriftelijke mededeling van de Gevolmachtigde.
7.4.

Ieder van de Maatschappijen is met inachtneming van artikel 7.1 bevoegd aan de
Gevolmachtigde te kennen te geven tot beëindiging of vermindering van haar aandeel in de
risicoverdeling over te gaan. Indien de Gevolmachtigde er in slaagt hiervoor een alternatieve
risicoverdeling tot stand te brengen, geldt de nieuwe risicoverdeling voor nieuwe verzekeringen
per
poolverlengingsdatum
en
voor
lopende
verzekeringen
per
eerstvolgende
hoofdpremievervaldatum na de afloopdatum. Indien de Gevolmachtigde er niet in slaagt om een
alternatieve risicoverdeling tot stand te brengen, dan leidt dit tot ontbinding van de Pool conform
artikel 6.

7.5

a. Indien een Maatschappij haar deelname aan de Pool opzegt zonder dat daarmee de Pool
wordt ontbonden, zal Gevolmachtigde gerechtigd zijn te handelen conform artikel 7.3a.
b. Indien de Gevolmachtigde in geval van (een) uittredende Maatschappij(en) geen gebruik
maakt van haar recht zoals vermeld in artikel 7.3a heeft de Gevolmachtigde het recht voor te
stellen de Pool voort te zetten met een gewijzigde risicoverdeling door het aandeel van de
uittredende Maatschappij(en) te verdelen over de andere Maatschappijen. De Gevolmachtigde
treedt vervolgens in overleg met iedere overblijvende Maatschappij afzonderlijk. De nieuwe
risicoverdeling behoeft de instemming van alle overblijvende Maatschappijen. Na het bereiken
van volledige instemming gaat de nieuwe risicoverdeling in per poolverlengingsdatum.
c. In geval Gevolmachtigde niet tot overeenstemming kan komen bij toetreding, uittreding of
wijziging van de risicoverdeling, dan wordt de Pool ontbonden conform artikel 6.

7.6. De toetredende of aandeel verhogende Maatschappij(en) is/zijn per poolverlengingsdatum
verplicht om dekking te verlenen voor de tot de Pool behorende portefeuille van bedrijfsmatige
aansprakelijkheidsverzekeringen op basis van de nieuwe risicoverdeling. Deze verplichting
vangt echter voor de individuele verzekeringen eerst aan drie maanden na eerstvolgende
hoofdpremievervaldatum van debetreffende verzekeringen. Deze verplichting geldt voor
aanspraken tot vergoeding van schade en voor omstandigheden die bij de Gevolmachtigde na
die termijn van drie maanden worden gemeld, ongeacht wanneer de schade is ontstaan of
wanneer de feiten die tot de aanspraak leiden zich hebben voorgedaan.
7.7.

De uittredende of aandeel verlagende Maatschappij(en) is/zijn per poolverlengingsdatum - niet
langer verplicht om dekking te verlenen voor de tot de Pool behorende portefeuille van
bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verplichting eindigt echter voor de
individuele verzekeringen eerst drie maanden na eerstvolgende hoofdpremievervaldatum van
de betreffende verzekeringen. Dit geldt uitsluitend voor aanspraken tot vergoeding van schade
en voor omstandigheden die hebben plaatsgevonden voor de hoofdpremievervaldatum en die
binnen deze termijn van drie maanden worden gemeld.

8.

Protocol Intermediaire Pools

8.1.

De Pool is tot stand gekomen met inachtneming van de bepalingen van het Protocol
Intermediaire Pools.

8.2.

De in de Pool te sluiten of gesloten risico’s worden gekwalificeerd als standaard risico’s in de
zin van het Protocol.

8.3.

Voorafgaand aan iedere overeenkomst tot aangaan én voortzetting van de Pool, maar in ieder
geval jaarlijks voor 1 oktober, zal Gevolmachtigde toetsen of het aandeel van de Pool meer
bedraagt dan 5% van de relevante markt (PIP-toets). De laatst gepubliceerde cijfers zijn de te
vinden op www.verzekeraars.nl. Voor de bepaling van de relevante markt is de toelichting bij
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het Protocol leidend. Het marktaandeel wordt berekend in overeenstemming met het bepaalde
in artikel 6.2 en 6.3. van de verordening (EG)267/2010 van de Europese Commissie.
8.4.

Wanneer er geen sprake is van een aandeel van meer dan 5% in de relevante markt, zijn geen
nadere maatregelen nodig en zal de Gevolmachtigde de deelnemende Maatschappijen hierover
schriftelijk informeren.

8.5.

Wanneer er sprake is van een aandeel van meer dan 5% in de relevante markt, zal
Gevolmachtigde toetsen of het gezamenlijk marktaandeel van de deelnemende Maatschappijen
hoger is dan 20% in de relevante markt.
Indien het aandeel van de Pool deze grenzen overschrijdt zal de Gevolmachtigde de
deelnemende Maatschappijen hierover schriftelijk informeren. Gevolmachtigde zal maatregelen
nemen die ertoe leiden dat de Pool bij de eerstvolgende PIP-toetst voldoet aan de eisen van het
Protocol. Indien dit niet lukt, wordt de Pool ontbonden.

8.6.

De Gevolmachtigde zal zorgdragen dat alle gegevens betrokken bij de PIP-toets vertrouwelijk
worden behandeld en uitsluitend worden toegepast voor de toetsing.

8.7.

Indien één van de deelnemende Maatschappijen dat wenst zal Gevolmachtigde een
onafhankelijke derde inschakelen om de toets binnen één maand uit te laten voeren. De kosten
hiervan zullen pro rata door de deelnemende Maatschappijen worden gedragen. Deze derde
zal door Gevolmachtigde contractueel worden gebonden aan geheimhouding met betrekking tot
de uitgewisselde gegevens. De derde mag het resultaat van de PIP-toets alleen openbaar
maken aan de Gevolmachtigde.

9.

Kosten

9.1.

De Poolleader is gerechtigd zijn kosten ten laste van de Pool te brengen. Onder kosten van de
Poolleader worden verstaan (indien van toepassing):
a. de bijdrage die door de Maatschappijen in het Waarborgfonds Motorverkeer moet worden
gestort, onderscheiden naar gekentekende en niet-gekentekende voertuigen;
b. de regie- en abonnementskosten t.b.v. hulpverleningsinstanties;
c. overige kosten gerelateerd aan motorrijtuigen die per object verrekend worden;
d. de kosten voor de behandeling van materiële schade, als omschreven in artikel 3.2.;
e. de kosten voor de behandeling van schade met betrekking tot dood en/ of lichamelijk letsel,
als omschreven in artikel 3.2.;
f. algemene kosten van de Poolleader gemaakt in het kader van de Poolovereenkomst.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat er geen kosten van schaderegeling anders dan opgenomen
in artikel 9.1. mogen worden opgenomen in de poolkostenverrekening.

9.2.

De onder artikel 9.1d. en 9.1f. vermelde kosten zijn bij het in werking treden van de
Poolovereenkomst als volgt vastgesteld:
…….% berekend over de bruto geboekte premie met een minimum van € ……… en een
maximum van € ……….. per boekjaar.
Met betrekking tot de onder artikel 9.1.e vermelde kosten belast de Poolleader per schade een
vast tarief (eenmalig per dossier) van € ........... ongeacht de aard van het letsel en de duur van
de behandeling van de schade. De Gevolmachtigde verstrekt jaarlijks in de maand januari een
opgave van de in het vorige kalenderjaar overgedragen en door de Poolleader in behandeling
genomen personenschaden, waarna de Poolleader deze kosten ten laste van de Pool zal
brengen.
Het bedrag per dossier zal jaarlijks worden geïndexeerd o.b.v. het CBS prijsindexcijfer
consumentenprijzen CPI (2015 = 100). Uiterlijk bij de poolverlenging zal de Maatschappij het
tarief voor het daaropvolgende jaar vaststellen en bekend maken.

9.3.

De Poolleader brengt zijn kosten als omschreven in artikel 9.1a. in rekening bij de
Gevolmachtigde nadat hij deze heeft betaald aan het Waarborgfonds Motorverkeer. De
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Gevolmachtigde zal deze kosten in de daarop volgende rekening-courant verantwoorden en
boeken, zodat iedere Maatschappij - naar rato van de risicoverdeling - hierin zal bijdragen. Zijn
overige kosten als omschreven in artikel 9.1.b. t/m f. brengt de Poolleader bij de
Gevolmachtigde in rekening. Deze kosten worden door de Gevolmachtigde in de daarop
volgende rekening-courant verantwoord en geboekt, zodat iedere Maatschappij - naar rato van
de risicoverdeling - hierin bijdraagt.
9.4.

De Poolleader zorgt voor een adequate administratie van haar kosten en zorgt ervoor dat deze
tijdig, maar uiterlijk binnen twee jaar na afsluiten van het betreffende boekjaar in rekening zijn
gebracht bij de Gevolmachtigde. Slaagt de Poolleader er niet in om dit binnen deze termijn te
doen, dan is zij verplicht de Gevolmachtigde hiervan tijdig op de hoogte te brengen, inclusief de
termijn die wel gehaald wordt. De Gevolmachtigde is verplicht dit door te geven aan alle
deelnemers. Indien de Poolleader er niet is geslaagd om binnen deze termijn de betreffende
kosten in rekening te brengen en ook niet tijdig hierover te hebben gecommuniceerd, dan
verliest zij het recht op vergoeding van de kosten die genoemd staan onder 9.1.d, e en f.

10.

Beloning

10.1. De Gevolmachtigde heeft recht op volmachtbeloning zoals en voor zover tussen hem en ieder
der Maatschappijen overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst Volmacht.
10.2. De Gevolmachtigde heeft ten behoeve van de Bemiddelaars waarmee hij samenwerkt, recht op
de voor de Bemiddelaar gangbare provisie zoals en voor zover vastgelegd in de separaat met
ieder van de Maatschappijen overeengekomen provisieregelingen.

11.

Administratie

11.1. De Gevolmachtigde zendt telkens binnen de termijn en conform de vereisten zoals is
vastgelegd in de met ieder van de Maatschappijen gesloten Samenwerkingsovereenkomst
Volmacht een afrekening aan de maatschappijen waarin is vermeld de in de desbetreffende
overeengekomen boekings- periode geboekte totale bruto premie, betaalde en verhaalde
schade, alsmede provisie en volmachtbeloning en eventueel ten laste van de Pool gemaakte
kosten, zowel voor het geheel van de Pool als voor het aandeel van iedere Maatschappij in de
risicoverdeling.

12.

Geschillen.

12.1. Op de Poolovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

12.2. Partijen streven ernaar alle geschillen voortvloeiend uit dan wel verband houdend met deze
Poolovereenkomst in der minne op te lossen. In het geval een minnelijke oplossing niet mogelijk
blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
12.3. Van een geschil in de zin van dit artikel is sprake indien een Partij de wederpartij daarvan
schriftelijk mededeling doet.

13.

Ondertekening.

Aldus in <<XXX>>-voud opgemaakt en getekend, te <<plaats>>, d.d. <<dd-maand-jjjj>>

De Maatschappijen:
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De Gevolmachtigde:

Poolovereenkomst <<naam>>
PID-nummer <<nummer>> - Ingangsdatum <<dd-mm-jjjj>>

Versie 2019

11

