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NVGA-Protocol overvoeren en oversluiten van posten  
 

Inleiding 

Sinds de inwerkingtreding van de Circulaire overvoeren en oversluiten van posten 2011 is de 

wereld om ons heen nogal veranderd. In de praktijk is regelmatig aangelopen tegen enkele 

uitvoeringsaspecten. In dit Protocol zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd. Met de term 

Protocol wordt extra benadrukt dat de uitgangspunten bindend zijn voor NVGA-leden.  

 

In het NVGA-Protocol overvoeren en oversluiten van posten staan de volgende overvoersituaties 

centraal: 

• overvoer van een provinciale portefeuille naar een volmachtportefeuille; 

• overvoer van risicodrager a naar risicodrager b binnen een volmachtportefeuille; 

• overvoer van gevolmachtigde a naar gevolmachtigde b bij dezelfde risicodrager. 

 

Juridisch kader  

In de artikelen 4: 102-104 Wft is de verhouding tussen de bemiddelaar en de risicodrager 

vastgelegd die van overeenkomstige toepassing is op die tussen een gevolmachtigd agent en de 

bemiddelaar. De verschillende mogelijkheden van overvoer worden in deze artikelen beschreven.  

 

Bindende uitgangspunten 

Alle overvoersituaties kennen de volgende uitgangspunten: 

• Overvoer geldt per hoofdpremievervaldag. 

• Start overvoer dient maximaal 4 maanden na verzoek tot overvoer plaats te vinden. 

• Er worden geen vergoedingen of kosten in rekening gebracht.  

• Andere contractuele verplichtingen, die dwingend zijn en al bestonden voor de datum van 

het verzoek tot overvoer, gaan voor. 

• Het belang van de klant dient te allen tijde centraal te staan.  

 

Aan deze circulaire is een matrix gehecht waarin is aangegeven wanneer een overvoer (juridisch) 

mogelijk is, of de instemming van de verzekeringnemer daarbij nodig is en tot/vanaf welk moment 

de gevolmachtigde volmachtbeloning toekomt. 

 

Enkele praktische situaties worden hieronder doorgesproken:  
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1. Overvoer van een provinciale portefeuille naar een volmachtportefeuille  

 

Situatie:  

Een gevolmachtigde vraagt aan zijn volmachtgever om de provinciale portefeuille van hemzelf of een 

aan hem verbonden bemiddelaar over te voeren vanuit de provinciale administratie van de verzekeraar 

naar die van de gevolmachtigd agent. 

Gevolmachtigde: 

 

Doet het overvoerverzoek aan de volmachtgever. Zorgt voor 

duidelijke afspraken met de verzekeraar. Zorgt voor duidelijke 

afspraken met bemiddelaar over communicatie richting eindklant. 

Volmachtgever: 

 

Geadviseerd wordt volmachtgevers te vragen binnen 1 maand na 

ontvangst van het verzoek tot overvoer in overleg met de 

gevolmachtigde te bepalen of kan worden overgevoerd en zo ja, 

wanneer de overvoer begint.  

Zorgt voor duidelijke afspraken (NVGA-checklist overvoer). 

Bemiddelaar: Zorgt voor duidelijke communicatie met eindklant. 

 

 

2. Overvoer van risicodrager a naar risicodrager b binnen een volmachtportefeuille 

 

Situatie:  

Een gevolmachtigde wil en/of moet (een deel van) zijn portefeuille oversluiten van risicodrager a naar 

risicodrager b. 

Gevolmachtigde/volmachtgever 

 

Enkele attentiepunten met betrekking tot eventueel te maken 

afspraken zijn:  

• De incasso van de premies met een vervaldag tot aan de 

overvoerdatum blijft voor rekening en risico van de latende 

volmachtgever;   

• De schades met een schadedatum tot aan de overvoerdatum 

worden afgehandeld voor rekening en risico van de latende 

volmachtgever. 

• De dekking blijft van kracht voor risico van de latende 

volmachtgever tot de overvoerdatum.  

 

De gevolmachtigde zorgt voor goede afspraken met de ontvangende 

volmachtgever over premie, dekking, polisvoorwaarden, specials  

etc..  

 

Bijzondere situaties: 

- Wijziging in poolverdeling: er is geen akkoord latende 

volmachtgever noodzakelijk. 
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Bemiddelaar: Zorgt voor duidelijke communicatie met eindklant. 

 

Indien de gevolmachtigde contracten gaat overvoeren naar een 

andere risicodrager/verzekeraar, kan die overvoer uiteraard pas 

plaatsvinden na toestemming van de verzekeringnemer. 

 

Het verdient aanbeveling om expliciet instemming te vragen. 

De praktijk leert echter dat om efficiencyredenen ook vaak de 

methode van de negatieve optie gebruikt wordt. Daartegen hoeft 

geen bezwaar te bestaan als aan de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

 

a. De premie en voorwaarden van de nieuwe verzekering 

worden duidelijk gecommuniceerd en dienen gelijkwaardig te 

zijn aan die van de oude verzekering.  

Teneinde te voorkomen dat in geval van schade er toch 

verschillen tussen de oude en de nieuwe polisvoorwaarden 

bestaan, dient een clausule in de verzekering te worden 

opgenomen waarin geregeld wordt dat in geval van schade de 

voor de verzekerde ruimste dekking van de oude en nieuwe 

voorwaarden van de betreffende polis van toepassing zijn. 

Deze clausule dient in ieder geval tot de oorspronkelijke 

contractsvervaldatum geldig te zijn.  

Hierover moet afstemming plaatsvinden met de nieuwe 

risicodrager. 

 

b. Het moet de verzekeringnemer duidelijk zijn wie de oude en 

wie de nieuwe risicodrager(s) is/zijn. 

  

c. Indien er sprake is van oversluiting vóór de 

contractsvervaldatum, dient aan de verzekeringnemer 

expliciet de mogelijkheid te worden geboden de lopende 

verzekering bij de huidige risicodrager voort te zetten tot de 

contractsvervaldatum. 

 

d. De verzekeringnemer mag binnen veertien kalenderdagen de 

verzekering opzeggen, zonder boete en zonder opgave van 

redenen. Die veertien dagen gelden vanaf het moment 

waarop de verzekering is aangegaan. Of, als dit later is dan de 

veertien dagen na sluiten van de overeenkomst, vanaf de dag 

waarop de verzekeringnemer de informatie over het product 

heeft ontvangen. 
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3. Overvoer van gevolmachtigde a naar gevolmachtigde b bij dezelfde risicodrager 

 

Situatie:  

Een bemiddelaar doet het verzoek aan een gevolmachtigde om (een deel van) zijn portefeuille over te 

sluiten naar een andere gevolmachtigde. 

Gevolmachtigden: 

 

Uiterlijk 4 maanden nadat schriftelijk bericht daartoe is ontvangen, 

dient de latende gevolmachtigde te starten met de overvoer per 

hoofdpremievervaldatum van de verzekering.  

  

Tenzij partijen onderling andere afspraken hebben gemaakt wordt 

onderstaande handelwijze gevolgd:  

 

• De incasso van de premies met een vervaldag tot aan de 

overvoerdatum blijft voor rekening en risico van de latende 

gevolmachtigde;  

  

• De schades met een schadedatum tot aan de overvoerdatum 

worden afgehandeld door de latende gevolmachtigde. 

Volmachtgever: Er is voor de risicodrager geen taak in dit traject. 

Bemiddelaar: Dient de afspraken die met de gevolmachtigde zijn gemaakt na te 

leven. En moet zorgen voor een heldere communicatie richting 

eindklant. 
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Matrix overvoeren/oversluiten naar volmacht 
 

Soort overvoer Juridisch 

toegestaan? 

Wanneer? Instemming verzekeringnemer 

nodig? 

Volmachtbeloning 

Van provinciaal 

verzekeraar A naar 

volmacht van verzekeraar 

A bij gevolmachtigde 

Ja Altijd Nee Vanaf moment overvoer 

Van Gevolmachtigde 1 

van Verzekeraar A naar 

Gevolmachtigde 2 van 

Verzekeraar A 

Ja Altijd, maar moment overvoer te bepalen in 

onderling overleg tussen 1 en 2. Uiterlijk op 

hoofdpremievervaldatum 

Nee Tot moment overvoer is 

gevolmachtigde 1 gerechtigd, daarna 

gevolmachtigde 2 

Van Gevolmachtigde 1 

van Verzekeraar A naar 

Gevolmachtigde 2 van 

Verzekeraar B  

Ja Contractsvervaldatum of eerder met expliciete 

toestemming van verzekeraar A 

Ja, tenzij toestemming van 

latende verzekeraar. Dan 

negatieve optie. 

Vanaf moment overvoer. 

Van verzekeraar A naar 

Verzekeraar B binnen 

zelfde volmacht 

Ja Contractsvervaldatum of eerder met expliciete 

toestemming van verzekeraar A 

Ja, tenzij toestemming van 

latende verzekeraar. Dan 

negatieve optie. 

Tot moment overvoer 

volmachtbeloning van Verzekeraar A, 

daarna van verzekeraar B 

Van verzekeraar A in 

volmacht naar zijn 

volmachtpool van diverse 

verzekeraars van 

gevolmachtigde 

Ja Contractsvervaldatum of eerder met expliciete 

toestemming van Verzekeraar A 

Ja, tenzij toestemming van 

latende verzekeraar. Dan 

negatieve optie 

Tot moment overvoer 

volmachtbeloning van Verzekeraar A, 

daarna van de poolverzekeraars. 

Van Gevolmachtigde van 

Verzekeraar A naar 

Verzekeraar A 

(provinciaal) 

Ja Na intermediairswijziging waarbij de nieuwe 

bemiddelaar geen volmacht heeft of geen 

zaken wil doen met GA waar de polis nu loopt 

of waarbij de GA de nieuwe bemiddelaar niet 

wenst aan te stellen terwijl deze wel een 

aanstelling van de verzekeraar heeft. 

Nee Tot moment overvoer 

 


