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Procedure conflicterende situaties 

VOL Volmacht » Organisatie 

1. Doelstelling 

Het doel van deze procedure is inzicht te verschaffen in de processen waarbij er een overlap 

plaatsvindt van advieswerkzaamheden door de tussenpersoon Independer.nl en de 

acceptatiewerkzaamheden van de Volmachtorganisatie Independer.nl Services B.V.  

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De Manager Volmachten is verantwoordelijk voor: 

- de actualisering van deze procedure; 

- de afstemming van de operationele klantprocessen tussen volmachtbedrijf en bemiddelaar; 

- en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het volmachtbedrijf. 

De Senior Acceptant/fraude coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het fraudebeleid, 

incl. de daarbij horende procedures en controles. 

3. Werkwijze 

  

OVERLAP 

Er zijn twee situaties met een mogelijk risico van conflicterende belangen: 

1. Bij capaciteitstekort lenen de organisaties medewerkers van elkaar, zoals bij 

weekenddiensten en piekbelasting in het aanbod;  

2. De Backoffice Blije Klant van Independer.nl behandelt zowel volmacht- als intermediaire 

mutaties; 

We staan deze twee situaties toe omdat volledige taakscheiding ten koste zou gaan van onze 

efficiency. 

Er bestaat geen conflict tussen Acceptatie en Schade, omdat de schadebehandeling is uitbesteed aan 

Van Ameyde. Binnen de schadeafdeling van Van Ameyde zijn twee aparte teams werkzaam voor 

Intermediair (Independer.nl) en Volmacht (Independer.nl Services B.V.). 

De klant is vrij in zijn keuze voor een product. Daardoor is het werkaanbod variabel. Om de service 

levels van de dienstverlening aan de klant te kunnen handhaven, is het noodzakelijk dat er (indien 

nodig) uitwisseling van medewerkers plaatsvindt tussen Intermediair en Volmacht. Medewerkers van 

Independer.nl hebben geen opvoerings- of wijzigingsbevoegdheden in Anva, het systeem waarin de 

volmachtacceptatie wordt geadministreerd. Ook kunnen ze enkel een voorlopige dekking afgeven.   
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Over het uitwisselen van medewerkers is het volgende afgesproken:  

1.    A. Independer.nl Services B.V. (volmacht) maakt gebruik van adviesmedewerkers Advies & 

Acceptatie (tussenpersoon) 

 

■ De volmachtadministratie vindt plaats in een apart systeem (advies: Scarlet, volmacht: Anva); 

■ De medewerker A&A heeft geen kijk-, sluit- of mutatiebevoegdheid in Anva; 

■ Sturing naar product vindt plaats via website, op basis van beste keuze. De klant kiest zelf wat hij/zij 

wil afsluiten;  

■ De medewerker A&A kan voorlopige dekkingen verlenen binnen de daarvoor geldende richtlijnen, 

ongeacht distributiewijze; 

  

1.    B. Independer.nl (tussenpersoon) maakt gebruik van volmachtacceptanten (Volmacht) 

 

■ Bij weekenddiensten adviseert een acceptant ook voor niet-volmacht producten; 

■ De beste keus wordt hierbij gevolgd. Bij non-acceptatie wordt de eerstvolgende beste keus 

aangeraden, los van de distributiewijze. Een acceptant die werkzaamheden voor A&A verricht, valt 

hiërarchisch onder Independer.nl A&A. In die rol bepaalt hij/ zij uitsluitend of er voorlopige dekking 

verleend kan worden; 

■ De werkwijze en procedures van Independer.nl A&A zijn leidend voor de uitvoering van de 

werkzaamheden die door Acceptanten van Independer.nl Services B.V. worden verricht. 

2. POLISADMINISTRATIE Backoffice Blije Klant  

  

Ook voor de polisadministratie geldt dat het werkaanbod varieert om dezelfde reden als bij 1) 

genoemd. De medewerkers van Backoffice Blije Klant zijn allen in dienst van Independer.nl N.V. De 

werkzaamheden voor Independer.nl Services B.V. worden via doorbelasting aan deze B.V. in rekening 

gebracht. Volmachtmutaties vinden plaats in het systeem Anva; intermediaire mutaties in het 

systeem Scarlet. Daardoor zijn de werkzaamheden per rechtspersoon gesepareerd. 

  

Rol Feitelijk Leider  

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf stemt de operationele klantprocessen tussen 

volmachtbedrijf en bemiddelaar op elkaar af, ter optimalisering van de efficiency en klantbeleving.  

De dagelijkse operatie en bewaking van onze AO/IC van het volmachtbedrijf is voor een groot deel 

gedelegeerd aan de Teamleider en de Team Manager Schade.   

Onder de verantwoordelijkheid van de feitelijk leider vallen niet:  

■ het advies op de Independer website; 

■ het bepalen van de posities van producten in onze vergelijking;  

■ omzetverantwoordelijkheid.  
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MOGELIJKE CONFLICTERENDE SITUATIES 

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat in de onderlinge samenwerking. Dan 

geldt het volgende:  

De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid; 

De fraudecontactpersoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van ons fraudebeleid, incl. de daarbij 

horende procedures en controles; 

Indien de in het handboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen 

duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) 

gehandeld moet worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;  

Afwijkingen van de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten 

worden genomen: 

■ Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de 

manager volmachten en/of feitelijk leider van het volmachtbedrijf; 

■ In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van 

de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever. 

  

Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze 

(volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen 

gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.  

Specifieke situaties  

De feitelijk leider van de afdeling Volmacht heeft een beslissende stem indien de situatie leidt tot een 

conflict (niet limitatieve opsomming) in geval van: 

■ Coulance schade-uitkering 

■ Uitbetalen van een niet gedekte schade  

■ Niet gedekte schade afwijzen  

■ Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden  

■ B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag)  

■ Korting verlenen (bijv. extra commerciële treden) op de premie  

■ Afwijking van de gestelde preventiemaatregelen  

■ Een Special Limit accepteren (in overleg met de volmachtgever) 

■ Afwijken van de geldende opzeg- of premierespijttermijn  

■ “Commerciële” beslissingen 

■ Acceptatie en “eigen” schades en/of schades Independer, familieleden 

■ Verschil van interpretatie acceptatierichtlijnen intermediair en volmacht 

■ Sturing op volmachtproducten door experts 
  

De feitelijk leider kan deze taken delegeren aan de teamleider Volmacht, Team Manager Schade en 

Senior Acceptant/fraude coördinator. Zij kunnen in bovengenoemde situaties handelen en oplossingen 

aandragen.   

Deze procedure gaat formeel in op 13 juli 2012 en is gewijzigd per februari 2019.  


