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SAMENVATTING EN RAADPLEGING1 

 

I.  SAMENVATTING 

Het sectoraal onderzoek naar de mededingingssituatie in de sector zakelijke 
verzekeringen heeft tot doel een analyse op te stellen van de verstrekking van 
verzekeringsproducten en –diensten aan ondernemingen binnen de Europese Unie. Zoals in de 
mededeling van Commissaris Kroes van juni 2005 werd uiteengezet, heeft het sectoraal 
onderzoek als voornaamste doelstelling een inzicht te krijgen in de werking van de sector. 
Vervolgens zouden op basis van deze kennis mededingingsverstoringen kunnen worden 
opgespoord. Dergelijke verstoringen kunnen dan worden aangepakt overeenkomstig 81 of 82 
van het EG-Verdrag, hetzij door de Commissie, hetzij door de nationale 
mededingingsautoriteiten in het kader van het Europees mededingingsnetwerk. 

De voorlopige bevindingen van het sectoraal onderzoek, die in dit tussentijds verslag 
worden uiteengezet, zijn gebaseerd op deskresearch en onderzoek bij 
verzekeringsondernemingen, verzekeringsintermediairs en herverzekeraars, alsook bij de 
nationale brancheorganisaties van verzekeraars, intermediairs en risicomanagers. Voor het 
uitvoeren van het onderzoek bij de verzekeraars en intermediairs, hoofdzakelijk makelaars, werd 
van statistische steekproefmethoden gebruik gemaakt. Het antwoordpercentage in de 
verschillende fasen van het onderzoek lag tussen 80% en 100%. 

In het kader van het sectoraal onderzoek werden de volgende werkterreinen onderzocht: 
• financiële aspecten van de sector zakelijke verzekeringen; 
• looptijd van de contracten in de sector zakelijke verzekeringen; 
• herverzekering; 
• structuur, werking en verloning van de distributiekanalen; 
• horizontale samenwerking onder verzekeraars. 

1. FINANCIËLE ASPECTEN VAN DE SECTOR ZAKELIJKE VERZEKERINGEN 
Als maatstaf werd een in de sector vaak gebruikte standaard rentabiliteitsratio genomen. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de sector zakelijke verzekeringen op het niveau 
van de EU-25 door een hoge rentabiliteit wordt gekenmerkt. De rentabiliteit vóór belastingen in 
de sector zakelijke verzekeringen bedroeg ongeveer 26% binnen de grootste drie Europese 
verzekeringsmarkten in 2005, met een hoge variatie tussen zowel verzekeringsbranches als 
lidstaten. Wat de verzekeringstechnische winstpercentages betreft, lopen de verschillen binnen 
de EU-25 voor dezelfde verzekeringsbranche op tot 200% en voor verschillende 
verzekeringsbranches tot 100% binnen hetzelfde land. In de meeste lidstaten gaat het om een 
aanhoudende rentabiliteit, die evenwel aanzienlijk hoger is in de nieuwe lidstaten dan in de EU-
15. 

Wat de kostbasis betreft, worden binnen de EU-25 aanzienlijke verschillen vastgesteld 
tussen verzekeringsondernemingen en is er geen sprake van convergentie. Met name 
verzekeraars in de nieuwe lidstaten vertonen systematisch hogere kostenratio's dan die in de EU-

                                                 
1 De volledige tekst van het tussentijds verslag over het sectoraal onderzoek met betrekking tot zakelijke 
verzekeringen kan worden geraadpleegd op 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007
.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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15. Op het niveau van de lidstaten lijkt het dus dat minder efficiënte markten meer winstgevend 
zouden zijn. 

De grote verschillen op het gebied van rentabiliteit wijzen op een aanzienlijke 
marktfragmentering, waarbij in talrijke lidstaten omvangrijke prijsdalingen tot de mogelijkheden 
moeten behoren.  

Een hoge en aanhoudende rentabiliteit in sommige lidstaten zou het resultaat kunnen zijn 
van het uitoefenen van marktmacht. In het kader van verder onderzoek zal de aandacht worden 
toegespitst op het mogelijke verband tussen financiële prestaties en mogelijke 
mededingingsbelemmeringen in sommige markten. 

Ten slotte wordt de aandacht erop gevestigd dat in sommige lidstaten de 
verzekeringstechnische rentabiliteit in het segment van de kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO's) aanhoudend hoger is dan in het segment van de grote ondernemingen. Dit zou erop 
kunnen wijzen dat in deze lidstaten het verzekeren van KMO's wordt gebruikt als kruissubsidie 
voor de lage opbrengsten in het segment van de grote ondernemingen.  

2. LOOPTIJD VAN DE CONTRACTEN IN DE SECTOR ZAKELIJKE VERZEKERINGEN 
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de lidstaten 

met betrekking tot de gemiddelde looptijd van verzekeringscontracten voor bepaalde 
verzekeringsbranches. Terwijl in talrijke lidstaten de meerderheid van de verzekeringscontracten 
op jaarbasis worden afgesloten, is het in enkele andere lidstaten zoals Oostenrijk, Italië, 
Nederland en Slovenië gebruikelijk dat overeenkomsten op lange termijn worden afgesloten. 

Voorts wordt vaak gebruik gemaakt van clausules voor de automatische verlenging of 
voortzetting van contracten. 

Uit deze gegevens komen geen aanzienlijke verschillen naar voor tussen praktijken met 
betrekking tot grote ondernemingen en die met betrekking tot KMO's. 

In bepaalde zaken is de looptijd van een door een contract geboden verzekeringsdekking 
een essentieel kenmerk van het product dat door de verzekeringsmaatschappij op de markt wordt 
gebracht. Zolang de looptijd van de dekking intrinsiek deel uitmaakt van de productdefinitie, 
lijkt het twijfelachtig dat dit kenmerk als een beperking van de mededinging kan worden 
beschouwd. Wanneer dit niet het geval is, kunnen langetermijnovereenkomsten in de sector 
zakelijke verzekeringen in bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot 
mededingingsbezwaren die verband houden met het gevaar op afscherming van de 
verzekeringsmarkten voor nieuwe toetreders.  

Bij de beoordeling van de afschermingseffecten van langetermijnovereenkomsten zal 
met name rekening moeten worden gehouden met het cumulatieve effect dat netwerken van 
soortgelijke langetermijncontracten hebben op de markttoegang. Bij deze beoordeling moeten 
ook andere factoren in acht worden genomen die deel uitmaken van het economisch en juridisch 
kader van de overeenkomst. Deze factoren staan in verband met enerzijds de mogelijkheden 
voor een nieuwe concurrerende onderneming om toegang te krijgen tot het netwerk van 
contracten en anderzijds de voorwaarden waaronder concurrenten actief zijn op de relevante 
markt. Ten slotte dient te worden nagegaan in welke mate de door een specifieke verzekeraar 
afgesloten overeenkomsten bijdragen tot het cumulatieve effect dat ontstaat door het geheel van 
de soortgelijke contracten op deze markt. 

In het kader van verder onderzoek zal de waarschijnlijkheid van deze 
afschermingsrisico's worden beoordeeld. 

3. HERVERZEKERING 
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Een aanzienlijk aantal van de grootste herverzekeraars zijn in de Europese Unie 
gevestigd. Zij zijn op wereldvlak actief, aangezien herverzekeren in hoofdzaak een 
internationale activiteit is. 

In het kader van de praktijk van de Europese Commissie met betrekking tot 
beoordelingen van fusies werd ervan uitgegaan dat de herverzekeringsbranche als één relevante 
productmarkt diende te worden beschouwd, waaronder de herverzekering van alle soorten 
risicocategorieën viel, aangezien een herverzekeraar die een specifieke risicocategorie dekt, 
kapitaal en middelen snel en eenvoudig kan overschakelen van deze dekkingscategorie naar een 
andere (substitueerbaarheid aan de aanbodzijde).  

Uit de resultaten van het sectoraal onderzoek komt naar voor dat 91% van de 
verzekeraars bij de selectie van herverzekeraars rekening houdt met hun financiële ratings en dat 
95% van deze verzekeraars een minimumrating hebben vastgesteld. Zij zouden niet overwegen 
zich te herverzekeren bij een herverzekeraar met een lagere rating dan deze minimumrating. 
Hiermee rijst de kwestie van de substitueerbaarheid aan de vraagzijde van de verschillende 
herverzekeraars en doet zich de vraag voor of ratings in specifieke gevallen de definitie van de 
productmarkt kunnen beïnvloeden. 

Voorts leidt dit tot de vraag of bij een daling van de ratings van een aanzienlijk aantal 
herverzekeraars de verzekeraars hun ratingverwachtingen zouden behouden, hetgeen zou 
resulteren in een situatie waarbij slechts een beperkt aantal herverzekeraars dekking zou kunnen 
verstrekken aan de meeste verzekeraars. 

Tevens blijkt uit het onderzoek dat herverzekeringsmaatschappijen in de EU in hun 
contracten met hun cliënten, de directe verzekeraars, de zogeheten "best terms and conditions"-
clausule opnemen. Op basis van deze clausule kan een bepaalde herverzekeraar in aanmerking 
komen voor gunstigere voorwaarden die tussen dezelfde directe verzekeraar en een andere 
herverzekeraar in het raam van dezelfde herverzekeringsovereenkomst werden 
overeengekomen. Deze "best terms and conditions"-clausule wordt zowel in de verplichte als 
facultatieve herverzekering gebruikt. Er is geen eenvormige formulering van de clausule, die 
soms zelfs op basis van een stempel aan een overeenkomst wordt toegevoegd. 

Door middel van de "best terms and conditions"-clausule komt een harmonisering van de 
voorwaarden op het voor de desbetreffende herverzekeraars – ongeacht de kenmerken van deze 
herverzekeraars -  gunstigste niveau tot stand, hetgeen ten nadele is van de directe verzekeraar 
en uiteindelijk van de onderneming die klant is bij de verzekeraar. De clausule leidt ook tot een 
verhoging van de prijstransparantie en zou in bepaalde marktomstandigheden kunnen leiden tot 
een mededingingsbeperking in de zin van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Sommige 
respondenten hebben evenwel argumenten aangevoerd om de praktijk te rechtvaardigen. 

4. STRUCTUUR, WERKING EN VERLONING VAN DE DISTRIBUTIEKANALEN 
Bedrijfsverzekeringsproducten worden via een reeks kanalen verkocht, hetzij 

rechtstreeks door verzekeringsondernemingen, hetzij onrechtstreeks door exclusieve (of 
verbonden) agenten, onafhankelijke agenten (die meerdere verzekeringsmaatschappijen 
vertegenwoordigen), makelaars, banken of andere financiële instellingen. 

 
Wegens historische en culturele redenen verschilt de structuur van de distributiekanalen 

per lidstaat, maar er zijn ook verschillen op grond van de verzekeringsbranches en/of de 
desbetreffende klantenprofielen.  Hoewel talrijke verzekeringsmaatschappijen via meer dan een 
distributiekanaal actief zijn, zijn het hoofdzakelijk makelaars die actief zijn in de sector 
zakelijke verzekeringen binnen de EU.  In de meeste verzekeringsbranches zijn exclusieve 
agenten het tweede meest gebruikte distributiekanaal binnen de EU. 
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Bepaalde distributiestructuren (bv. netwerken of exclusieve agenten) kunnen in bepaalde 
omstandigheden toetredingsbelemmeringen vormen. Een makelaarskanaal kan daarentegen de 
toetreding tot de markt vergemakkelijken voor buitenlandse verzekeraars, die niet over een 
eigen of een voldoende ontwikkeld distributienetwerk beschikken. Volgens het bij de 
verzekeraars uitgevoerde onderzoek behoort de toegang tot de distributie-infrastructuur tot de 
belangrijkste factoren die de beslissing van een verzekeraar beïnvloeden om wel of niet op een 
nieuwe markt actief te worden. 

In de voorbije twintig jaar is de functie van makelaars gewijzigd. Hun taak blijft niet 
meer beperkt tot de traditionele rol van het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod 
door te zorgen voor de risico-overdracht van klanten naar verzekeraars. Ze hebben zich 
daarentegen ontwikkeld tot dienstenverstrekkers aan klanten en verzekeraars. De toegenomen 
consolidatie en concentratie op de makelaarsmarkten heeft geresulteerd in een uitbreiding van 
de omvang en middelen van de makelaars. Voorts hebben technologische verbeteringen 
makelaars ertoe aangezet een waaier van aanvullende en vernieuwende diensten aan hun klanten 
aan te bieden.  

Uit de resultaten van het sectoraal onderzoek blijkt dat makelaars gemiddeld genomen 
weliswaar zaken doen met een groot aantal verzekeraars, maar dat zij in het algemeen voor een 
groot gedeelte van hun zakelijke activiteiten op een zeer beperkt aantal verzekeraars een beroep 
doen. 

Makelaars treden zowel op als adviseur voor hun klanten en als distributiekanaal voor de 
verzekeraar. Hierbij zijn zij vaak bevoegd om namens de verzekeraar verzekeringen af te 
sluiten. Deze dubbele rol zou aan de basis kunnen liggen van een mogelijk belangenconflict 
tussen de objectiviteit van de door hen aan hun klanten verstrekte adviezen en hun eigen 
commerciële belangen. 

Tot de doorslaggevende factoren die bepalen welke verzekeraar door een makelaar aan 
zijn klanten worden aangebevolen behoren de prijsopgave voor de transactie, de financiële 
draagkracht van de verzekeraar en de uitgebreidheid van de risicodekking. Overal in de EU 
heeft het type klant (KMO of grote onderneming) weinig invloed op het belang van deze 
factoren. Over het algemeen lijkt het dat grote ondernemingen door hun makelaars beter worden 
geïnformeerd dan KMO's. Ondanks uitgesproken verschillen tussen de lidstaten met betrekking 
tot het aantal prijsopgaven en de voorwaarden van de verschillende verzekeraars die de 
grondslag vormen van het advies van de makelaars aan hun klanten, lijkt dit aantal te stijgen in 
verhouding tot de complexiteit van het risico dat dient te worden verzekerd. Hoe groter het 
risico, des te beter worden de klanten geadviseerd. 

De functie van onafhankelijke intermediairs, met name makelaars, in het bevorderen van 
de mededinging op de verzekeringsmarkt zou niet alleen kunnen worden verzwakt bij 
belangenconflicten in verband met hun hierboven vermelde dubbelde rol maar ook bij 
belangenconflicten met betrekking tot hun verloning. Door zulke belangenconflicten kan de 
objectiviteit van het aan de klanten verleende advies in het gedrang komen. 

In dit kader werd bijzondere aandacht besteed aan de zogeheten contingent commissions 
(omzetgerelateerde bonusprovisies) naar aanleiding van het onderzoek dat in 2004 en 2005 in de 
Verenigde Staten door openbaar aanklager Eliot Spitzer werd gevoerd en waarbij de grootste 
makelaarskantoren ter wereld en verscheidene verzekeringsmaatschappijen betrokken waren. 
Omzetgerelateerde bonusprovisies zijn premies die door de verzekeraars aan intermediairs 
worden betaald en die aan het bereiken van afgesproken doelstellingen zijn gekoppeld. Deze 
provisies zouden kunnen leiden tot prikkels voor intermediairs om bijvoorbeeld grote volumes 
of winstgevende contracten toe te wijzen aan specifieke verzekeringsmaatschappijen, hetgeen 
evenwel niet noodzakelijk in het belang van de klanten zou zijn. 
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Uit de resultaten van het sectoraal onderzoek komt naar voor dat in het verleden in 
talrijke lidstaten - en met name in de EU-15 - omzetgerelateerde bonusprovisies vaak 
voorkwamen. Sommige intermediairs haalden aanzienlijke inkomsten uit omzetgerelateerde 
bonusprovisies, hetgeen wijst op mogelijke belangenconflicten. Het lijkt erop dat het onderzoek 
in de Verenigde Staten en de toegenomen aandacht van het publiek ertoe hebben geleid dat 
sommige marktdeelnemers hun beleid met betrekking tot omzetgerelateerde bonusprovisies 
hebben gewijzigd, zonder dat zij evenwel volledig van alle omzetgerelateerde bonusprovisies 
zijn afgestapt. Andere marktdeelnemers hebben hun aanpak niet gewijzigd. De Commissie is 
voornemens dit vraagstuk verder te onderzoeken. 

Zoals tijdens het sectoraal onderzoek bij de brancheorganisaties van de risicomanagers is 
gebleken, staan de klanten van de verzekeraars kritisch tegenover het gebrek aan transparantie 
van de verloning van de intermediairs. Uit het onderzoek blijkt dat intermediairs in de EU niet 
geneigd zijn spontaan aan hun klanten mee te delen op welke wijze zij met provisies worden 
beloond voor de verkoop van verzekeringspolissen. Met uitzondering van Denemarken, Finland 
en Zweden maken de respondenten in de onderzochte lidstaten hun provisies slechts spontaan 
aan 3% tot 30% van hun klanten bekend. De door de respondenten opgegeven percentages met 
betrekking tot het bekendmaken van de verloning op verzoek van de klanten zijn aanzienlijk 
hoger. De betrouwbaarheid van deze cijfers staat evenwel niet volledig vast, aangezien een 
aantal respondenten hebben aangevoerd dat klanten naar verluidt niet verzochten om deze vorm 
van informatie. Het betalen van provisies heeft tot gevolg dat de door de verzekerde betaalde 
verzekeringpremie is samengesteld uit de prijs voor de risicodekking en de prijs voor de 
bemiddelingsdiensten, die als één tarief zijn samengebundeld. Door het algemene gebrek aan 
transparantie bij de verloning van de intermediairs verminderen de mogelijkheden voor 
prijsconcurrentie op het gebied van de bemiddelingsdiensten. In het raam van het onderzoek zal 
deze kwestie verder worden onderzocht en zal expliciet naar de mening van de gebruikers van 
zakelijke verzekeringen worden gepeild. 

Het door de verzekeraars ingestelde verbod op het verlenen kortingen op de provisie zou 
kunnen leiden tot een verticale prijsbinding en zou dus een mededingingsbeperking vormen die 
in niet aanmerking zou komen voor de groepsvrijstelling op grond van Verordening (EG) 
nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 
81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen. Het verlenen van kortingen op de provisie is in Duitsland nog steeds 
wettelijk verboden. De Commissie zal voorts nagaan in welke mate er kortingen op provisies 
worden toegestaan en of er wel of niet overeenkomsten en gedragingen zijn die intermediairs 
verhinderen om aan hun klanten kortingen op provisies te verlenen.  

5. HORIZONTALE SAMENWERKING ONDER VERZEKERAARS 
Op het vlak van de horizontale samenwerking tussen verzekeraars doen zich grote 

verschillen voor tussen de verscheidene lidstaten en tussen de verzekeringsbranches. 

Voor sommige samenwerkingsvormen geldt een groepsvrijstelling op grond van 
Verordening (EG) nr. 358/2003, die op 27 februari 2003 werd aangenomen en op 31 maart 2010 
afloopt. Op grond van deze verordening wordt een groepsvrijstelling verleend voor 
berekeningen en onderzoeken, standaardpolisvoorwaarden, de gemeenschappelijke dekking van 
bepaalde soorten risico's en veiligheidsvoorzieningen. 

In het bijzonder blijkt uit het onderzoek dat de samenwerking op het vlak van 
berekeningen en onderzoeken aanzienlijk is in Duitsland en België. Wat de 
verzekeringsbranches betreft, wordt vooral samengewerkt op het vlak van 
motorrijtuigenverzekeringen, verzekeringen van onroerend goed tegen brand- en stormschade, 
bedrijfsschadeverzekeringen, milieuaansprakelijkheid, persoonlijke ongevallenverzekeringen, 
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ziektekostenverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Zulke samenwerking lijkt 
evenwel veel minder belangrijk in lidstaten zoals Hongarije, Denemarken en Polen. Voorts 
wordt er minder samengewerkt in het kader van verzekeringsbranches voor 
bestuurdersaansprakelijkheid en borgstellingen. 

Sommige brancheorganisaties verklaarden in hun antwoorden dat zij de berekeningen en 
onderzoeken niet altijd ter beschikking stellen van verzekeringsmaatschappijen die geen lid zijn 
van de organisatie. 

Uit de resultaten van het sectoraal onderzoek blijkt dat overeenkomsten met betrekking 
tot de gemeenschappelijke opstelling en verspreiding van standaardpolisvoorwaarden 
frequent voorkomen binnen de sector. Deze praktijk kan in bijna alle verzekeringsbranches 
worden vastgesteld en komt in sterke mate voor bij verzekeringen van onroerend goed tegen 
brand- en stormschade, bedrijfsschadeverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. In 
Tsjechië en Polen is deze samenwerkingsvorm evenwel onbetekenend en in Spanje, Griekenland 
en Ierland van ondergeschikt belang. 

De meeste brancheorganisaties hebben erop gewezen dat hun 
standaardpolisvoorwaarden niet bindend zijn en evenmin door hen worden aanbevolen. 
Sommige organisaties verklaarden evenwel dat zij hun standaardpolisvoorwaarden aanbevelen. 
Een organisatie verklaarde zelfs dat haar standaardpolisvoorwaarden bindend zijn. Voorts stelt 
een beperkt aantal brancheorganisaties haar standaardpolisvoorwaarden niet ter beschikking van 
alle betrokken partijen. 

In het raam van het sectoraal onderzoek werden ook premie-indexeringsclausules 
onderzocht. Deze clausules zijn een specifiek soort standaardpolisvoorwaarden op basis 
waarvan bij meerjarige contracten of bij voortzetting of verlenging van een bestaand contract 
een premiecorrectie wordt vastgesteld die aan de toepassing van een bepaalde index is 
gekoppeld. Uit de antwoorden van de verzekeraars in het sectoraal onderzoek blijkt dat 28% van 
de respondenten gebruik maakt van deze premie-indexeringsclausules. Dit gemiddelde verbergt 
evenwel de grote verschillen tussen de verschillende verzekeringsbranches en de lidstaten met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke clausules.  

Het lijkt dat verzekeraars voornamelijk door henzelf opgestelde premie-
indexeringsclausules gebruiken. Iets minder dan de helft van de respondenten gaf evenwel aan 
dat zij gebruik maken van indexeringsclausules die door de brancheorganisaties van de 
verzekeraars werden opgesteld. Uit de bij de brancheorganisaties van de verzekeraars 
ingewonnen gegevens blijkt dat een zestal organisaties premie-indexeringsclausules hebben 
opgesteld, voornamelijk voor de verzekeringsbranches van de verzekeringen van onroerend 
goed tegen brand- en stormschade en de bedrijfsschadeverzekeringen 

Uit de bij de verzekeringsmaatschappijen ingewonnen gewonnen gegevens blijkt dat 
pools die het grondgebied van één enkele lidstaat bestrijken veelvuldig voorkomen in de 
verzekeringsbranches van de verzekeringen van onroerend goed tegen brand- en stormschade, 
alsook van de aansprakelijkheidsverzekeringen, motorrijtuigenverzekeringen en 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Deze vorm van samenwerking komt bijzonder vaak 
voor in Duitsland, Nederland, België, Finland en het Verenigd Koninkrijk en lijkt minder sterk 
aanwezig te zijn in Italië, de Baltische lidstaten, Hongarije, Slovenië en Polen. 

De betrokkenheid van brancheorganisaties van verzekeraars bij pools lijkt vrij matig te 
zijn. De betrokkenheid heeft meestal betrekking op verscheidene aspecten van de pool-
activiteiten, met inbegrip van het beheer en de coördinatie van de pool, het beheer van systemen 
voor gegevensuitwisseling tussen leden van de pool en verrekening en afwikkeling van premies 
en schadevergoedingen. 
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Samenwerking met betrekking tot technische specificaties, regels of richtsnoeren 
betreffende veiligheidsvoorzieningen lijkt geen aanzienlijk effect te hebben op het beleid van de 
verzekeraars in een groot aantal lidstaten (Cyprus, Denemarken, Estland, Ierland, Italië, 
Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Polen, Portugal, Slovenië en Slowakije). Daarentegen 
lijkt deze samenwerking wel van belang te zijn in Oostenrijk, België, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Zulke samenwerking heeft 
hoofdzakelijk betrekking op de verzekeringsbranches van de verzekeringen van onroerend goed 
tegen brand- en stormschade, bedrijfsschadeverzekeringen, transportverzekeringen en 
motorrijtuigenverzekeringen. De samenwerkingsvorm lijkt van ondergeschikt belang te zijn bij 
de luchtvaartverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. 

Afspraken op het gebied van schaderegelingen komen vaak voor in Duitsland, 
Nederland, Oostenrijk en Portugal met betrekking tot de motorrijtuigenverzekeringen en in 
Frankrijk met betrekking tot de motorrijtuigenverzekering en de verzekeringen van onroerend 
goed tegen brand- en stormschade en bedrijfsschadeverzekeringen. Deze vorm is evenwel van 
ondergeschikt belang in een groot aantal lidstaten: Tsjechië, Estland, Finland, Hongarije, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije alsook Italië, Ierland en het 
Verenigd Koninkrijk, voor zover het de verzekeringen van onroerend goed tegen brand- en 
stormschade, de bedrijfsschadeverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen betreft. 

Ten slotte werd in het kader van het sectoraal onderzoek vastgesteld dat 
brancheorganisaties van verzekeraars zelden kosten aan verzekeraars aanrekenen voor de 
toegang tot gegevens die worden gebruikt om risicopremies te berekenen. 

Op grond van de in het onderzoek vastgestelde verschillen tussen de lidstaten met 
betrekking tot het samenwerkingsniveau tussen verzekeraars zou twijfel kunnen rijzen over de 
rechtvaardigingen voor dergelijke samenwerking en de omvang van de vrijstelling die door de 
huidige groepsvrijstellingsverordening werd verleend. De openbare raadpleging over dit 
tussentijds verslag moet een gelegenheid zijn voor een open en productief debat over deze 
kwestie. 

6. CONCLUSIES EN VOLGENDE STAPPEN 
Op basis van het sectoraal onderzoek kon een omvangrijke gegevensbank worden 

samengesteld met de betrekking tot de vijf hierboven besproken vraagstukken. Als gevolg van 
de complexiteit van de vragenlijsten die naar de verscheidene marktpartijen werden gestuurd en 
de aanzienlijke inspanningen die op het vlak van de gegevensverzameling dienden te worden 
geleverd - in het bijzonder voor kleine en middelgrote verzekeraars en intermediairs – waren de 
antwoorden niet altijd zo duidelijk, accuraat en volledig als werd verwacht. 

Derhalve is de Commissie van plan een aanvullende reeks onderzoekshandelingen uit te 
voeren (vragenlijsten en/op interviews) met verschillende belanghebbenden. In het bijzonder zal 
de Commissie deze verdere onderzoekshandelingen toespitsen op concrete vraagstukken waarbij 
mededingingsbezwaren aan de orde zijn. Deze aanvullende onderzoeken zullen niet alleen 
bijdragen tot het verduidelijken van bepaalde vraagstukken die in de tot dusver ontvangen 
antwoorden aan de orde zijn gekomen; zij zullen het sectoraal onderzoek met betrekking tot de 
sector zakelijke verzekeringen ook meer toespitsen op de mededingingssituatie in deze sector. 

Voorts zal de Commissie op proactieve wijze de gebruikers van zakelijke verzekeringen 
(dus KMO's en grote ondernemingen) via hun brancheorganisaties betrekken bij de voortzetting 
van het onderzoek, om de behandelde vraagstukken in het eindverslag op een evenwichtige 
wijze te kunnen toelichten. 

Naar aanleiding van de bekendmaking van dit tussentijds verslag houdt de Commissie 
een openbare raadpleging, waardoor de voorwaarden moeten worden gecreëerd voor een open 
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en vruchtbaar debat over de verscheidene vraagstukken die in dit verslag aan de orde zijn 
gekomen. De openbare raadpleging loopt af op 10 april 2007.  

Op 9 februari 2007 vindt een openbare hoorzitting plaats in Brussel waaraan alle 
belanghebbenden zullen deelnemen: verzekeringsmaatschappijen, intermediairs, 
brancheorganisaties van verzekeraars en intermediairs, toezichthouders en organisaties van 
gebruikers van zakelijke verzekeringen. 

Het eindverslag over het sectoraal onderzoek, waarin de bevindingen van de nieuwe 
onderzoekshandelingen zullen worden uiteengezet en toelichting zal worden gegeven bij de 
relevante vraagstukken die tijdens de openbare raadpleging en de hoorzitting aan bod kwamen, 
zal in september 2007 worden bekendgemaakt. 
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II. RAADPLEGING 

1. RAADPLEGINGSTHEMA'S 
De Commissie wenst de dialoog aan te gaan met marktdeelnemers en autoriteiten over 

de in het tussentijds verslag vervatte voorlopige bevindingen van het sectoraal onderzoek. Zij 
nodigt de sector, gebruikers van zakelijke verzekeringen en andere belanghebbenden daartoe uit 
hun mening en opmerkingen over die voorlopige bevindingen kenbaar te maken. Bovendien 
kunnen belanghebbenden zich te allen tijde rechtstreeks in verbinding stellen met de Commissie 
om eender welke aangelegenheid op het gebied van de mededinging inzake zakelijke 
verzekeringen te bespreken. 

De Commissie heeft de aandacht gevestigd op een aantal raadplegingsthema's. Hierdoor 
krijgen belanghebbenden de kans om hun standpunten over de essentiële vraagstukken toe te 
lichten. Andere opmerkingen van de belanghebbenden met betrekking tot de in het 
tussentijds verslag vervatte voorlopige bevindingen, die niet rechtstreeks met  de 
raadplegingsthema's verband houden, zijn evenwel ook uitermate welkom.  

De Commissie wenst de aandacht te vestigen op de volgende raadplegingsthema's: 

 Discrepanties tussen samengestelde verhoudingsgetallen 
Vr.1 Zijn er afdoende verklaringen voor de klaarblijkelijke discrepantie met betrekking tot de 
samengestelde verhoudingsgetallen van KMO's en grote ondernemingen die in sommige delen 
van de EU-25 werden vastgesteld? 

 "Best terms and conditions" clausule 
Vr.2 Hoe vaak wordt de zogeheten "best terms and conditions"-clausule in de 
herverzekerings- en medeverzekeringssectoren gebruikt? Wat is de oorsprong van deze 
clausule? 

Vr.3 In welke fase van de onderhandelingen komt dit soort clausule aan de orde en 
welke/hoeveel deelnemers aan de onderhandelingen verzoeken om de invoering van de 
clausule? 

Vr.4 Hoe wordt toegezien op de handhaving van de clausule? 

Vr.5 Welk effect heeft dit soort clausule op de markt? 

 Langlopende overeenkomsten 
Vr.6 Hebt u ondervonden dat de looptijd van verzekeringscontracten een belemmering kan 
vormen voor de toetreding van verzekeraars die actief willen worden op nieuwe markten en/of 
nieuwe klanten willen werven? Gelieve bij het toelichten van uw antwoord ook rekening te 
houden met het bestaan van opzeggingsclausules en clausules voor automatische 
verlenging/voortzetting. 

Vr.7 Hebt u ondervonden dat de looptijd van verzekeringscontracten een ernstige 
belemmering vormde om over te schakelen op een andere verzekeraar? Gelieve bij het 
toelichten van uw antwoord ook rekening te houden met het bestaan van opzeggingsclausules en 
clausules voor automatische verlenging/voortzetting. 

 Verloning van intermediairs 
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Vr.8 In welke mate maken onafhankelijke verzekeringsintermediairs (makelaars en 
onafhankelijke agenten die meerdere maatschappijen vertegenwoordigen) aan hun klanten die 
op hun makelaarsdiensten een beroep doen, de beloning bekend die door verzekeraars wordt 
betaald (bv. provisies, omzetgerelateerde bonusprovisies inclusief aan winst gerelateerde 
provisies, vergoedingen voor verstrekte dienstverlening en andere betalingen)?  

 Verlening van kortingen op provisies 
Vr.9 Verlenen onafhankelijke verzekeringsintermediairs in uw lidstaat kortingen op provisies 
aan hun klanten? Hoe vaak komt deze praktijk voor bij KMO-klanten? Hoe vaak komt de 
praktijk voor bij grote ondernemingen?  

Vr.10 Zijn er overeenkomsten tussen verzekeraars en onafhankelijke intermediairs om aan de 
klanten geen kortingen op provisies toe te staan? Zijn er nog andere praktijken die 
onafhankelijke verzekeringsintermediairs ervan afhouden om aan hun klanten kortingen op 
provisies te verlenen? 

 Horizontale samenwerking 
Vr.11 Uit de gegevens van het onderzoek met betrekking tot uiteenlopende 
samenwerkingsvormen tussen verzekeraars blijkt dat er tussen de lidstaten aanzienlijke 
verschillen zijn. Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard? 

Vr.12 Welke voordelen hebt u als gebruiker van zakelijke verzekeringen gehaald uit de in dit 
verslag beschreven samenwerkingsvormen tussen verzekeraars? 

Vr.13 Hebt u als gebruiker van zakelijke verzekeringen ooit ondervonden dat de in dit verslag 
beschreven samenwerkingsvormen tussen verzekeraars een mededingingsbelemmering 
vormden? 

2. CONSULTATIEPROCEDURE 
De raadpleging duurt twaalf weken en zal op 10 april 2007 worden afgesloten. 

Antwoorden dienen naar het volgende e-mailadres te worden gestuurd:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Bij de respondenten wordt er sterk op aangedrongen om een antwoord van niet meer dan 
20 bladzijden te verstrekken, om de efficiënte verwerking van de verstrekte informatie door de 
Commissie te vergemakkelijken. Per onderneming kan slechts een reeks opmerkingen worden 
ingediend. 

De aandacht van de respondenten wordt erop gevestigd dat hun bijdragen op de website 
van de Commissie kunnen worden bekendgemaakt. 

Gelet op de gevoelige aard van dergelijk bewijsmateriaal is het mogelijk dat de 
marktdeelnemers hun opmerkingen op informele en vertrouwelijke wijze aan de Commissie 
wensen mee te delen. De Commissie zal de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het 
beschermen van de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie. 

Gelieve in uw antwoord aan te geven indien u aan de Commissie geen toestemming 
verleent om uw bijdrage bekend te maken. Indien uw opmerkingen vertrouwelijke gegevens 
bevatten, gelieve een niet-vertrouwelijke versie ter beschikking te stellen. 
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