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Solidariteit 
Een bijenvolk vormt samen een harmonieus geheel. De dar, de werkster en de koningin werken samen om de groei van
de volgende generatie bijen te realiseren. Dat gebeurt onder andere door honingraten van was te bouwen. De honing-
raten worden uit zeshoekige cellen opgebouwd. Zo maken de bijen met weinig was een lichtgewicht honingraat, waarin
een maximale hoeveelheid honing kan worden opgeslagen. Zo groeit en vernieuwt het bijenvolk solidair de seizoenen
door.

Zoals de honingraat voor het bijenvolk een solide fundering voor hun huisvesting biedt, zo biedt het Waarborgfonds
Motorverkeer een solide fundament om slachtoffers in het verkeer bescherming te bieden tegen onverzekerde 
bestuurders en doorrijdende weggebruikers. Motorijtuigbezitters betalen aan de uitvoering van de faciliteiten die het 
Waarborgfonds Motorverkeer biedt mee. Alle weggebruikers zijn hiermee solidair met slachtoffers.

Daarom is het thema van het jaarverslag solidariteit.

In ons jaarverslag hebben wij een zestal verhalen die het begrip solidariteit in de verzekeringsmarkt behandelen, opge-
nomen. Zo beschrijft het Verbond van Verzekeraars het verschil tussen kans- en risicosolidariteit en koude en warme
solidariteit. Schrijft Bas Jonkman - hoogleraar integrale waterbouwkunde aan de TU Delft – over overstromingsrisico’s
in Nederland en vertelt Rolf Hof - voorzitter van het bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer - over de solidariteit
die ten grondslag ligt aan het Waarborgfonds Motorverkeer.  

De Vereende en daarmee ook het Waarborgfonds Motorverkeer integreert solidariteit in de bedrijfsvoering door, 
conform de missie, onderwerpen met impact op de branche en maatschappij op de agenda te blijven zetten. Zo doet
het Waarborgfonds Motorverkeer dit jaar mee aan een pilot voor het gebruik van het zogenaamde kleeffolie Spurfix.
Spurfix gaat vooral gebruikt worden bij parkeerschaden. Het proces van het vaststellen of de schade is veroorzaakt door
een motorrijtuig verloopt soms van expert naar contra-expert en ongevalsanalist. Een proces dat lang duurt en kostbaar
is. Een alternatief is het gebruik van de kleeffolie Spurfix. Dit levert een behoorlijke kostenbesparing in het vaststellings-
proces op. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het solidariteitsbeginsel van het Waarborgfonds Motorverkeer betaal-
baar blijft. 

Samen met de medewerkers en externe partijen werkt het Waarborgfonds Motoverkeer samen om voor huidige en
toekomstige maatschappelijke vraagstukken een oplossing te bedenken. Zo bedienen wij, op basis van het solidariteits-
beginsel, de branche en de maatschappij. Dat doen wij vanuit de stevige constructie, als het bijenvolk in de bijenkast,
die het Waarborgfonds Motorverkeer is. Dat kunnen wij niet doen zonder het vertrouwen dat de externe partijen in
ons hebben en zonder de betrokkenheid, enthousiasme en motivatie van onze medewerkers. 

Wij kijken daarom met trots terug op afgelopen jaar en de stappen die zijn gezet. Vol vertrouwen en vol van ideeën zijn
wij begonnen aan 2017. Wij hopen u ook komend jaar een mooi jaarverslag te kunnen laten lezen. Voor nu wens ik u
veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer. 

Ingrid Visscher, directievoorzitter
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Verkeers(on)veiligheid is het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws geweest. Het aantal doden en gewonden in het
verkeer is helaas gestegen en er zijn bijna wekelijks berichten in de media over doorrijders na een ernstig verkeers -
ongeval. 

Soms horen wij dat een doorrijder zich alsnog bij de politie heeft gemeld; vaak wordt de dader echter niet achterhaald
en is het slachtoffer of zijn nabestaanden voor de vergoeding van geleden schade aangewezen op onze organisatie.
Schade door onbekende bestuurders is daarmee bij ons de meest voorkomende schadesoort; het blijkt in de praktijk
nog altijd zeer noodzakelijk dat wij ook voor dit soort schaden als vangnet fungeren en daarmee bescherming bieden
aan verkeersslachtoffers. Alle verzekerde weggebruikers betalen via hun verzekeringspremie mee voor deze vorm van
solidariteit.  

Solidariteit is daarmee ook het thema voor dit jaarverslag. Binnen de Vereende, die naast het Waarborgfonds Motor-
verkeer de uitvoering van diverse taken rond dit thema voor haar rekening neemt, wordt op heel verschillende manieren
aan solidariteit gewerkt. Daarom nodigden wij bijvoorbeeld een aantal externe partijen uit om hun opvattingen hierover
via dit jaarverslag met onze lezers te delen. Zo kunt u naast de wettelijke taken van het Waarborgfonds ook meer lezen
over een aantal interessante zaken dit het gekozen thema raken buiten het domein ‘wegverkeer’.  

Uiteraard richten wij ons verder in dit verslag op onze cijfers over 2016. We lichten nader toe hoe de in 2016 ontvangen
nieuwe claims en de betaalde 63 miljoen euro over verschillende schadegroepen zijn verdeeld en hoe de door ons 
gemeten klanttevredenheid zich positief heeft ontwikkeld. Waar wij in eerdere jaren een neerwaartse trend zagen in
zowel aantallen gemelde schaden als uitgekeerde bedragen, is die lijn afgelopen jaar kennelijk gebroken. Daarbij speelt
de eerder genoemde verkeers(on)veiligheid absoluut een rol. 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling zijn wij trots op onze goede samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.
Wij verwachten met deze partner een verdere bijdrage aan de verkeersveiligheid te kunnen leveren. In het bijzonder in
het veld waar het Waarborgfonds Motorverkeer actief is; schaden door onbekende en onverzekerde veroorzakers.  

Rijswijk, 20 april 2017

Bestuur            Directie
mr. drs. R.J. Hof (voorzitter)                De Vereende N.V., namens deze:
mr. L.J.H. Ceelen         mr. I.A. Visscher
mw. M.M. Heezen                   N.J.M. Barendse RA
mw. M.M. de Jager       
mr. T.L.W.M. Mallant        

Inleiding 

Terug naar inhoudsopgave
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Bijna 3800 kilometer waterkeringen beschermen de laaggelegen delen van Nederland tegen grote
overstromingen vanuit zee, de rivieren en grote meren. Meer dan 60% van ons land is overstroom-
baar en hierbij gaat het ook nog eens om de meest dichtbevolkte gebieden van het land. De 
gevolgen van overstromingen kunnen catastrofaal zijn. De dramaserie “als de dijken breken” gaf
een inkijkje in de zaken die kunnen spelen bij een moderne watersnood langs de kust: de uitval
van communicatiemiddelen, de te korte beschikbare tijd om te evacueren, bestuurlijke en 
persoonlijke verwarring die zal ontstaan en de vraag; wie betaalt de schade aan particulieren?
Pakken de verzekeraars dit risico bijvoorbeeld op? Er zijn dus voldoende redenen om een derge-
lijke ramp  proberen te voorkomen.

De afgelopen jaren is er nagedacht over de vraag hoe veilig de overstroombare gebieden van 
Nederland zouden moeten zijn. Dit is gedaan op basis van een risicobenadering. Hierin zijn de
kans op een dijkdoorbraak, de gevolgen ervan en de kosten van risicoreductie beschouwd. Een
uitkomst van deze benadering is dat gebieden met meer schade en slachtoffers betere bescher-
ming krijgen, dus strengere normen voor de waterkeringen. Om te voorkomen dat dunbevolkte
gebieden een laag beschermingsniveau krijgen en mensen in die polders te veel risico lopen is er
ook het criterium van basis veiligheid geïntroduceerd. De basisveiligheid zorgt dus voor een 
bepaalde mate van gelijkheid (en solidariteit) in het systeem. Iedere Nederlander achter de dijken
krijgt een zodanige bescherming dat de maximale kans op overlijden door overstromingen eens
per honderdduizend jaar is. Hiermee is deze kans ongeveer een factor tien kleiner dan voor
 verkeersongevallen, waar de kans voor de meest risicovolle groepen (jonge mannen) ongeveer
eens per tienduizend jaar is. 

Aan de hand van de basisveiligheid, beschouwingen van economische risico’s en kansen op grote
groepen slachtoffers zijn nieuwe normen afgeleid. Deze zijn in het jaar 2015 vastgelegd in de wet
en stellen eisen aan de toelaatbare overstromingskans van waterkeringen in een gebied. De
nieuwe – vaak strengere – normen resulteren in een versterkingsopgave van meer dan 1000 
kilometer aan waterkeringen. 

Deze risicogebaseerde manier van normeren is uniek in de wereld. Ook bijzonder is dat waterschappen en het rijk 
afspraken hebben gemaakt om de maatregelen die komende jaren genomen moeten worden samen te financieren.
Hiervoor is een Deltafonds van bijna 1 miljard Euro per jaar beschikbaar. Bij de invulling van het versterkingsprogramma
is er speciale aandacht voor innovatieve maatregelen en kansen voor natuurlijke ingrepen. Door het systeem de komende 
decennia grootschalig aan te pakken realiseren we in ons land “de nieuwe deltawerken”. Aansprekende voorbeelden
zijn de Ruimte voor de Rivier projecten, de zandmotor voor de Delflandse kust en  geplande grote werkzaamheden zoals
de versterking van de Afsluitdijk en uitbreiding van de sluizen bij IJmuiden.

In grote delen van de wereld is er ook  behoefte aan droge voeten. Met de verwachte zeespiegelstijging en toenemende
bevolkingsaantallen in kustgebieden worden de problemen alleen maar groter. Met voorbeelden uit eigen land als 
vertrekpunt kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen daarmee ook in andere delen van de wereld een 
belangrijke bijdrage leveren.

Droge voeten voor iedereen

Bas Jonkman
Bas Jonkman is hoogleraar 
integrale waterbouwkunde aan
de TU Delft. Zijn onderwijs en 
onderzoek richten zich op over-
stromingsrisico’s en het 
ontwerp van waterbouwkundige
systemen, zoals dijken en storm-
vloedkeringen. Hij werkte in het
verleden voor Rijkswaterstaat,
Royal HaskoningDHV en 
UC Berkeley. Hij is tevens 
adviseur bij Rijkswaterstaat 
en lid van de Adviescommissie
Water en het Expertise Netwerk
Waterveiligheid. 
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Het verzekeren van schade is in Nederland  goed geregeld. Er is  een flink aantal aanbieders. Com-
merciële, onderlinge, groot, klein, regionaal, landelijk, internationaal, noem maar op. Daarnaast
is er  het Verbond van Verzekeraars die de branche met politiek en wetgeving integreert. En als
een risico te groot is voor 1 verzekeraar of de verzekeraars willen het risico niet hebben is er “de
Vereende” die zich bezig houdt met risico’s die onverzekerbaar lijken  en met onverzekerde of 
bijzondere schades. 
Ondanks dit fraaie model zijn er fundamentele wijzigingen  in de branche gaande (waaronder fin-
tech, gedrag, distributie, communicatie) en is het vertrouwen in verzekeraars nog steeds niet
goed. Met deze wijzigingen wordt de kern van verzekeren  geraakt:  een onzeker voorval dat door
een vorm van solidariteit met kansberekening wordt gefinancierd.  Als medeoprichter van Fair -
zekering (eerste rijstijlverkering in Nederland die werkt met het online meten van gedrag) krijgen
we vaak het verwijt solidariteit te ondermijnen. Onze reactie is altijd dat we “bewust onveilig 
gedrag” uit het premiemodel halen en daarmee dus ongewenste solidariteit uit het model halen.
Daarmee creëren wij een eerlijkere  premie , vandaar de naam “Fairzekering”. 
Deze ontwikkeling, dat steeds meer (gedrag)  te meten is, betekent dat een aantal zaken minder
onzeker zijn. En daardoor ook eigenlijk niet meer onder de definitie van verzekeren vallen. Daar-
door komt de ethische discussie (waaronder privacy) op gang. Zeker in het geval van zorg 
verzekeraars die bijvoorbeeld met DNA profielen willen werken. Laat ik daar glashelder in zijn;
mijn mening is dat een maatschappij (regering) hier kaders moet stellen waarbinnen op solidariteit
(bijv. uit belastingen of premies)  wordt gefinancierd. Buiten die grenzen is ruimte voor (commer-
ciële) verzekeraars.  
Los van ethische discussies betekent meer weten, meten of kunnen weten dat voor een aantal
zaken de prijs van het risico veel beter bepaald kan worden. Daardoor kan een activiteit ophouden
om, of een beperkter onzeker voorval  zijn.  Als iemand door gemeten rijgedrag statistisch een
kans heeft van > 95 % dat hij binnen 5000 km een schuldschade veroorzaakt, dan wil je die schade
niet laten subsidiëren door een bewust anticiperende veilige rijder waar die kans < 5 % is.      

Aan de ene kant zien we dus minder onzekere voorvallen  die minder ruimte bieden voor ver -
zekeraars. Als daarbij individuen niet verzekerbaar zijn, dan is het een keus of dat binnen de verplichte (wetgeving) 
solidariteit valt of dat het binnen het kader van “de Vereende“ wordt opgenomen en indirect door de gezamenlijke 
verzekeraars wordt opgelost. Aan de andere kant denk ik dat er steeds meer onzekerheid in onze maatschappij komt
met nieuwe risico’s als cyber risico’s en nanotechnologie. De rol van verzekeraars kan ook verschuiven naar mogelijk
maken of als service verlener met verzekeren als component. 
Schadeverzekeren voor Particulieren is ooit ontstaan toen boerengemeenschappen elkaar bij brand solidair hielpen.
Deze vorm van solidariteit  werd gekenmerkt door elementen van kennen en vertrouwen. Op het gebied van preventie
hield iedereen elkaar echt goed in de gaten. Verzekeren is doorontwikkeld naar het kansberekenen van risico op schade.
Daarbij wordt steeds verder gedifferentieerd. Het elkaar kennen aspect is steeds verder weggezakt. En bij een groep
van 1 is er geen solidariteit.    
Naar de toekomst moeten verzekeraars volgens mij rekening houden met bovenstaande. En hun activiteiten opnieuw
invullen. Dat kunnen ze doen vanuit kaders als relevantie, kennen, gewenste solidariteit, serviceproposities en nieuwe
risico’s. Het spel van verzekeren krijgt een andere rol dan dat we de afgelopen decennia hebben gezien. Maar het geeft
wel de mogelijkheid om (weer) meer relevantie voor mensen, zekerheid en vertrouwen  te geven en krijgen.  Een aantal
zaken zal wegvallen. Nieuwe mogelijkheden blijven ontstaan. En lijkt een risico onverzekerbaar of heel ingewikkeld?
Dan is er naast de overheid binnen het fraaie Nederlandse verzekeringskader nog altijd de “Vereende“ solidariteit. 

Vereende solidariteit

Hans Gerritsen
Hans Gerritsen heeft Bedrijfs -
economie en Informatie -
management gestudeerd en
werkte 25 jaar in de verzekerings-
industrie, waaronder 10 jaar als
directeur Schade van AEGON. 
Hij is medeoprichter van Chipin
en Fairzekering. 
Fairzekering heeft Usage Based
Isurance in NL geïntroduceerd.
Met Chipin worden diensten 
geleverd aan verzekeraars en 
andere  bedrijven op gebied van
gedrag, autoinfo, locatiebased
services en toepassingen met
sensor technologie. 
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Solidariteit is iets moois en iets goeds: met elkaar, voor elkaar. Maar het is ook een lastig begrip.
Dat er diverse artikelen in dit jaarverslag aan gewijd worden, toont wel aan dat er kennelijk veel
over te zeggen is. Van Dale omschrijft ‘solidariteit’ als ‘bewustzijn van saamhorigheid en bereid-
heid om de consequenties daarvan te dragen’. Als mensen zich online via een prijsvergelijker in-
schrijven bij een verzekeraar, is er dan een gevoel van saamhorigheid met de andere deel nemers?
Ik denk het niet. Toch zeggen we geregeld dat verzekeraars solidariteit creëren, doordat zij mensen
met verschillende risico’s samenbrengen en dezelfde premie laten betalen: degene met een lager
risico/meer geluk draagt bij aan de uitkeringen voor degene met een hoger risico/minder geluk.
Solidariteit is dan wel niet het doel van het moderne verzekeren, het ontstaat op deze manier
wel als bijproduct. 

Verwarring
Eigenlijk is ‘solidariteit’ een ingewikkeld woord: het heeft allerlei verschillende betekenissen en
zaait daarmee verwarring. Je hebt verschillende vormen van solidariteit, die we met ingewikkelde
termen nader duiden. Er is sprake van kanssolidariteit als mensen een zelfde kans hebben op be-
paalde schade. Dit is wat we in het moderne verzekeren zien en vraag is of je dit wel solidariteit
moet noemen: het ‘kost’ immers niets om je dan ‘solidair’ met elkaar te verklaren. Je neemt dan
gewoon een verstandig besluit, om in geval van pech voor de een, elkaar bij te staan. Je doet dit
vanuit eigenbelang, niet vanuit het belang van de ander. Denk aan de Van Dale-definitie: er zijn
eigenlijk geen echte consequenties die gedragen worden. Je betaalt weliswaar een premie, maar
dat is de prijs die je betaalt om je eigen risico onder te brengen bij de verzekeraar. Aan de andere
kant is er risicosolidariteit. Dit is solidariteit als die kansen niet gelijk zijn, maar de een meer risico
loopt dan de ander. Dit ‘kost’ mensen met een laag risico dus wel iets: zij betalen relatief veel
premie. Vraag is hoe lang mensen dit vrijwillig doen als ze weten dat ze zelf een laag risico 
vormen.

Koud of warm?
Behalve het onderscheid tussen kans- en risicosolidariteit, kun je ook onderscheid maken tussen
koude en warme solidariteit. Solidariteit is warm als mensen solidair zijn uit eigen beweging, terwijl gecalculeerde/ge-
dwongen solidariteit weer koude solidariteit heet. Allemaal verbijzonderingen, omdat het woord ‘solidariteit’ zelf nog
niet zo veel zegt. Als Verbond zijn we trots op de private verzekeringsmarkt in Nederland. Klanten kunnen zich in ons
land goed verzekeren. De concurrentie is groot, klanten kunnen zich via internet eenvoudig verzekeren en overstappen,
bedrijven doen hun best duidelijk te maken wat er onder de dekking valt (niet in de laatste plaats met behulp van de
Verzekeringskaart, een initiatief van het Verbond dat nu Europees wordt omarmd). De Nederlandse verzekeringsmarkt
is een inclusieve markt: de toegang tot verzekeringen is breed. En waar mensen toch tegen de grenzen van de verzeker-
baarheid aanlopen,  is er De Vereende. Het Verbond wil dit graag zo houden. Maar we zien de druk op die toegang tot
de verzekeringsmarkt wel toenemen. Verzekeraars en klanten krijgen steeds meer inzicht in de risico’s. De samenleving
als geheel vergaart steeds meer kennis, onder andere over de risico’s van bepaalde levensstijlen. Hierdoor vermindert
de ruimte voor risicosolidariteit. Al zien we hier ook een nieuwe elan voor onderlinge maatschappijen ontstaan.

Solidariteitsmonitor
Vanwege de mogelijke druk op de toegang tot de verzekeringsmarkt ontwikkelt het Verbond momenteel de Solidari-
teitsmonitor: een instrument waarmee we jaarlijks gaan meten in hoeverre de premies van een grote groep maatmensen
zich ontwikkelt. Lopen die premies steeds meer uit elkaar, dan kan dat tot verzekerbaarheidsproblemen leiden. En dat
willen en moeten we voorkomen. Onze Gedragscode Verzekeraars zegt immers dat wij ons zullen inspannen om onver-
zekerbaarheid te voorkomen. Al zouden we dit ook zonder die code moeten willen bewaken: als er groepen klanten
buiten de boot vallen, is dat maatschappelijk ongewenst en leidt dat uiteindelijk ook tot politieke reacties. Juist om dit
leed te voorkomen is De Vereende ooit opgericht, als laatste redmiddel voor moeilijk verzekerbare klanten en risico’s.
Het is dus heel goed dat De Vereende er is, maar we hopen wel dat jullie niet exponentieel gaan groeien!

Welke solidariteit bedoelen we eigenlijk?

Mr. H.L. (Leo) De Boer
Sinds 1 januari 2005 is Leo 
De Boer directeur van het 
Verbond van Verzekeraars. 
Zijn portefeuille bestaat uit de 
afdeling Schadeverzekeringen,
Algemene Beleidszaken, Dienst-
verlening en het Platform 
Onderlinge Verzekeraars. 
Binnen het Verbond is Leo De
Boer tevens verantwoordelijk
voor het brancheprogramma
over Innovatie.
Leo De Boer studeerde Neder-
lands Recht aan de VU te 
Amsterdam met als hoofd -
richting privaatrecht. 
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In 1965 werd het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht om slachtoffers in het verkeer een 
bescherming te bieden tegen onverzekerde bestuurders en doorrijdende weggebruikers. Motor-
rijtuigbezitters betalen aan de uitvoering van de faciliteiten die het Waarborgfonds Motorverkeer
biedt mee. Alle weggebruikers zijn hiermee solidair met slachtoffers die schade of letsel onder-
vinden door enkele weggebruikers, die de regels niet in acht nemen. Zij betalen hieraan via hun
verzekeringspremie mee. Tot zover lijkt het allemaal erg overzichtelijk. Maar de mate van solida-
riteit is sterk afhankelijk van de inzichten en opvattingen die in 1965 in de samenleving bestonden. 

Het Waarborgfonds is opgericht in een periode dat de welvaartsstaat in Nederland werd opge-
bouwd: de sociale wetgeving kreeg vorm en het was dan ook vanzelfsprekend dat het Waarborg-
fonds met een zeer ruime doelstelling werd vormgegeven. Hoewel het op basis van Europese
wetgeving niet noodzakelijk was om ook materiële schade aan slachtoffers te vergoeden, werd in
Nederland gekozen voor een Waarborgfonds dat vergoeding geeft voor zowel materiële- als 
letselschade. Daarnaast kunnen niet alleen de directe verkeersslachtoffers van onverzekerde 
bestuurders en doorrijdende weggebruikers een beroep op het Waarborgfonds doen, maar ook
de overheid als beheerder van de wegen kan vergoeding eisen voor schade. Schade aan bijvoor-
beeld wegmeubilair zoals vangrails, verkeerslichten etc. Dit alles onder het motto dat er gezorgd
wordt voor een ongestoord weggebruik. De solidariteit met de overheid gaat hier wel ver, want
men kan er over twisten of de overheid niet een eigen verantwoordelijkheid heeft om een onge-
stoord weggebruik te garanderen en of zij dit type schade langs de weg van het Waarborgfonds
vergoed moet krijgen. Van tijd tot tijd gaan er dan ook stemmen op of deze compensatie aan de
overheid voor de schade aan wegmeubilair niet eerder een verkapte belasting is dan alleen een
vergoeding van sociaal bewogen solidaire weggebruikers.

De solidariteit van alle weggebruikers met slachtoffers, die schade hebben zonder dader, kent 
natuurlijk ook zijn financiële grenzen. De via de verzekeringspremie betalende weggebruikers
mogen verwachten dat het Waarborgfonds deze bijdrage op een zo laag mogelijk niveau probeert
te houden. Het Waarborgfonds spant zich daarom actief in om de mentaliteit van sommige weg-
gebruikers te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld duidelijk te maken dat doorrijden na een aanrijding
maatschappelijk onaanvaardbaar is. In deze tijd van een terugtredende overheid en een sterk op
individuele belangen gerichte samenleving, wordt de boodschap van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid om
bij een ongeval je adresgegevens achter te laten, soms begrepen, maar vaker niet. Het veranderen van deze mentaliteit
is een zaak van het voortdurend onder de aandacht brengen van deze boodschap. Dit kost veel tijd en inspanning, maar
is noodzakelijk om een eerlijke samenleving te creëren en behouden. Uiteraard wordt ook aandacht gevraagd voor
handhaving van de verzekeringsplicht door politie en Rijksdienst voor het Wegverkeer. 

Solidariteit tussen weggebruikers maakt dat weggebruikers verwachten dat slachtoffers net zo behandeld gaan worden
als zij zelf behandeld zouden willen worden. Rechtvaardigheid, transparantie, doelmatigheid en efficiency zijn daarom
onderdeel van het dagelijks functioneren van het Waarborgfonds. Weggebruikers moeten het Waarborgfonds Motor-
verkeer gemakkelijk kunnen vinden als daarop een beroep moet worden gedaan. Duidelijke informatie en zeer toegan-
kelijke websites zoals Schade zonder Dader zijn beschikbaar. Een slachtoffer met letsel mag verwachten dat hij of zij
volgens de hoogste standaards tegemoet zal worden getreden. In de jaarlijkse meting onder verzekeraars scoort het
Waarborgfonds al jaren consequent zeer hoog op dit punt. Kortom: Het Waarborgfonds is een prachtig voorbeeld van
een goed werkend systeem van solidariteit tussen weggebruikers.

Waarborgfonds en solidariteit

Rolf Hof
Rolf Hof is sinds 2011 voorzitter
van het bestuur van het 
Waarborgfonds Motorverkeer en
tevens voorzitter van het bestuur
van het Nederlands Bureau der
Motorrijtuig verzekeraars. Hij
heeft daarvoor bijna 35 jaar 
gewerkt in de financiële sector,
zowel nationaal als internatio-
naal. Bij Centraal Beheer en 
Achmea bekleedde hij verschil-
lende directie functies. Rolf is 
66 jaar, getrouwd en heeft drie
kinderen. Hij studeerde rechten
en bedrijfseconomie aan de RU
Groningen.
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‘Verzekeraars maken mogelijk. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat klanten, en daarmee de
samenleving, verder komen. Wij brengen risico’s van onze klanten terug tot een voor hen accep-
tabel niveau. Dat geeft mensen het vertrouwen nieuwe stappen te zetten in het leven. Wij orga-
niseren solidariteit en maken risico’s beheersbaar’. Aldus de Gedragscode Verzekeraars.
Verzekeraars organiseren solidariteit. 

Solidariteit  wordt vaak geassocieerd met begrippen als verbondenheid en saamhorigheid. Je
helpt elkaar zonder dat  er onmiddellijk een tegenprestatie tegenover staat. Je doet het voor
elkaar en met elkaar. En een bijdrage voelt niet als een offer maar als een investering in het 
collectief.

Maar wie verzekert zich omwille van de solidariteit? Dat ik mij verzeker is geheel vanuit mijn 
eigenbelang te begrijpen. Ik wil mijn eigen risico’s beheersbaar maken. Waarom zou ik omwille
van het geluk en welzijn van anderen premie betalen? Anderen die ik helemaal niet ken. Als ik 
iemand wil helpen, dan kies ik graag zelf het ‘goede doel’. Maar toch… door me te verzekeren,
door een premie te betalen, draag ik  bij aan de solidariteit in Nederland. Een onbedoeld maar
positief neveneffect. De  solidariteit die ik hier beschrijf, speelt zich af tussen degenen die geluk
en pech hebben (kans-solidariteit). Deels is hier ook sprake van subsidiërende solidariteit waarbij
overdrachten ex ante plaatsvinden (dus vóór het intreden van het risico) van degenen die meer
betalen dan de premie die hoort bij hun risicoprofiel naar degenen die minder betalen dan over-
eenkomt met hun risico. Een vorm van solidariteit die onvermijdelijk lijkt, zolang je ex ante de 
risicoprofielen niet goed kunt inschatten.

Solidariteit. Onbedoeld, maar positief. Het klinkt haast als een sprookje. ‘En ze leefden nog lang
en gelukkig’ Maar tijden veranderen. Door meer beschikbare en betere data zijn risicoprofielen
ex ante steeds beter te berekenen. Dat is fijn voor de verzekeraar. Die kan dan beter differentiëren.
En dat is fijn voor mij, omdat ik dan niet ongevraagd en ongewild meebetaal aan vermijdbare 
risico’s van derden. 

Maar het kind van de rekening is … de solidariteit. Die wordt steeds kleiner. Als onbedoeld, en
voor degenen die solidariteit een warm hart toedragen, negatief neveneffect. Ik sprak tot nu toe
vanuit ik-waarden. Mensen hebben waarden en worden gemotiveerd door deze waarden. Ik-
waarden zijn gericht op mijn eigen wensen, behoeftes en belangen. Solidariteit is een wij-waarde.
De wij-waarden hebben betrekking op ons samen, op onze specifieke relatie. Ze ontstaan door
en bestaan omwille van die relatie. Wij-waarden geven een antwoord op de vraag: hoe kan ik op
een positieve manier bijdragen aan onze relatie? Met wij-waarden geven we uitdrukking aan onze
verbondenheid en saamhorigheid. Verzekeraars organiseren deze wij-waarden. Alleen, wij-waar-
den moeten worden onderhouden. Anders verliezen ze hun legitimiteit en worden verzekerden
nog slechts aangesproken op hun ik-waarden: What’s in it for me? 

Verzekeraars maken mogelijk. Maar met de toenemende mogelijkheden voor verzekeraars komt
de solidariteit onder druk te staan. Welke verzekeraar durft af te wijken van de statistieken? En
moeten verzekeraars, als zij solidariteit willen organiseren, niet actief bijdragen aan het warm
houden van de wij-waarden? Omdat anders de solidariteit aan een paradox ten onder gaat: hoe
meer we weten over de manier waarop we met anderen solidair zijn, hoe minder we hiertoe 
bereid zijn. Tenzij … we  bereid zijn vanuit wij-waarden naar verzekeren te kijken.

De solidariteitsparadox
Edgar Karssing
Edgar Karssing (1969) is als 
universitair hoofddocent 
beroepsethiek en integriteits -
management verbonden aan 
Nyenrode Business Universiteit. 
Naast het verzorgen van onder-
wijs op de universiteit wordt
Edgar veel gevraagd voor 
workshops en lezingen voor 
professionals, managers, com -
pliance officers, bestuurders en
leden van de raad van commis-
sarissen. Zowel in de publieke 
als private sector, met speciale
aandacht voor de financiële 
sector. Onderwerpen zijn bijv.: 
integriteit, integriteitsmanage-
ment, beroepsethiek, compliance,
omgaan met dilemma’s, morele
moed, vertrouwen, toezien op 
integriteit, fiscale ethiek, markt/
recht/moraal, Aristotelisch 
bankieren en verzekeren, privacy
en solidariteit. Ook adviseert
Edgar organisaties over ethiek,
integriteit en compliance.
Edgar publiceert regelmatig over
integriteit, morele competentie
en filosofie in de praktijk. Enkele
boeken zijn ‘Morele competentie
in organisatie’ (2000), ‘Integriteit
in de beroepspraktijk’ (2006) en
‘De oplossing is het probleem
niet! Reflecties op ethiek, inte -
griteit en compliance’ (2011). 
Edgar is winnaar van de 
Nationale Compliance Award
2010 en lid van de klankbord-
groep Big Data van het Verbond
van Verzekeraars. 

Contact: e.karssing@nyenrode.nl
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Solidariteit in verscheidenheid is mogelijk binnen de wetgeving van ons land. Geweldig!!
Op deze manier is solidariteit hét kenmerk van het verantwoord omgaan met onze historische
waarden, waaronder gewetensvrijheid.

Onze wetgeving behelst allerlei “spelregels” over hoe met elkaar om te gaan op  verschillende
gebieden. Zo ook op het gebied van voor ons onzekere voorvallen. Denk daarbij aan de verplich-
ting  tot het afsluiten van een ziektekostenverzekering en bijvoorbeeld aansprakelijkheidsver -
zekering wil je in een auto mogen rijden. Echter door deze verplichting weten we dat er mensen
in gewetensnood komen.  Deze mensen zien het als hun eigen verantwoordelijkheid dat “risico”
te nemen. Dit vanuit het besef, dat voorspoed en tegenspoed hen niet toevallig overkomen, maar
dat alles door God wordt bestuurd. Zij kunnen daardoor vanuit hun geweten geen verzekering
afsluiten. Wanneer er een schade ontstaat door een ongeval met een motorvoertuig, dan helpen
deze mensen elkaar onderling onverplicht vanuit de bijbels notie: “draagt elkanders lasten”. 

Het is dan ook zeer prijzenswaardig, dat onze overheid als wetgever, hiertoe de mogelijkheid
biedt. Zo kan iedereen, die vanuit zijn/haar hart dat meent, vrijstelling verkrijgen voor de 
genoemde verplichtingen. Dat gaat niet vanzelf. Daartoe  moet een verzoek bij de overheid 
worden ingediend. De overheid toetst de aanvraag en verleent, wanneer mogelijk, schriftelijk 
vrijstelling van de verzekeringsplicht. 

Dit betekent in de praktijk, dat de niet-verzekerde bij een claim de rekening zelf  moet betalen.
Zowel de schade van zichzelf als die van derden. Uiteraard wordt schade aan derden alleen 
betaald, als de schuldvraag bewezen is. In sommige  situaties wordt de schuldvraag door de rech-
ter bepaald. Ook de hoogte van de schade dient vastgesteld te worden samen met de veroorzaker
en eventueel diens deskundige. Of onverhoopt via de rechter.

Ingeval de veroorzaker over onvoldoende financiële middelen beschikt om de schade zelf te 
betalen dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer deze voorschieten. Dit betekent, dat de be -
nadeelde schadeloos wordt gesteld. Het Waarborgfonds zal een betalingsregeling met de veroor-
zaker treffen.

Een voorbeeld van solidariteit in verscheidenheid!

Solidariteit naar bevolkingsgroepen

Leendert Wijnmaalen (FMG)
Leendert Wijnmaalen is 
bestuurslid van en adviseur 
voor de SGV. Ruim 33 jaar was
hij bankdirecteur. Daarnaast was
hij ondermeer jaren (dagelijks)
hoofdbestuurslid van de Neder-
landse Patiëntenvereniging en 
lid van de LPCF. Tevens van een
onderwijsinstelling voor voort -
gezet- en middelbaar beroeps -
onderwijs. Maar ook
Hoofdingeland van het Hoog-
heemraadschap Alblasserwaard
Vijfheerenlanden en voorzitter
van Stichting Landbouw en 
Milieu Provincie Utrecht. 
Momenteel functioneert hij als
wethouder economische zaken
en financiën.
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De door verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage aan het Waarborgfonds is voor 2016 gedaald ten opzichte van
2015 als gevolg van de lagere bijdrage per motorrijtuig. Deze daling van de bijdrage kon worden gerealiseerd doordat
het Waarborgfonds de afgelopen jaren een overschot aan middelen heeft opgebouwd. Door middel van deze verlaging
van de bijdrage wordt het overschot in enige jaren “teruggegeven” aan de verzekeraars en de Staat.

Na enige jaren van daling van het aantal schaden zien wij weer een toename in 2016. De totale toename bedroeg ruim
1.800 schaden, een stijging van 4%. Opvallend hierbij is de toename van het aantal schaden aan wegmeubilair (+ 2.000,
12%) en ook de toename van het aantal letselschaden (+ 177,16%). 

Deze toename van het aantal schaden is mede verantwoordelijk voor de stijging van de schadelast over 2016. Daarnaast
wordt de schadelast beïnvloed door een lagere vrijval in de afwikkeling van oude schaden. Deze vrijval bedroeg in 2016
€ 3,1 miljoen tegen € 12,9 miljoen in 2015, waarbij de vrijval in 2015 exceptioneel hoog was. Hierdoor werd de schadelast
voor 2015 positief beïnvloed. 

De bedrijfskosten zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar.

Het saldo van baten en lasten wordt toegerekend aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden en verrekend met de
in komende jaren van verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen.

Financieel resultaat 

Terug naar inhoudsopgave
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In dit hoofdstuk gaan wij nader in op een aantal gegevens die betekenis hebben voor onze prestaties en processen,
zoals  bijvoorbeeld aantallen claims, betaalde bedragen, doorlooptijden en klanttevredenheid. Ook geven we een toe-
lichting op het door ons gepleegde verhaal op onverzekerden en onze inspanningen op het gebied van fraudebestrijding.
Voordat wij ons dieper in die cijfers begeven, staan we stil bij een nogal bijzondere categorie van schaden, namelijk
‘wegmeubilair’. Ook geven wij een korte update van de bijzondere schade met de monstertruck in Haaksbergen (2014). 

Wegmeubilair
Bij de oprichting van onze organisatie in 1965 waren claims aan vangrails, lichtmasten en verkeersborden nog nauwelijks
aan de orde. De infrastructuur in Nederland zag er toen heel anders uit. Niet alleen waren er veel minder wegen, maar
langs die wegen hadden de wegbeheerders ook veel minder objecten geplaatst. Inmiddels behoort deze categorie 
van schaden, zowel in aantallen als in uitgekeerde bedragen, tot een van de belangrijkste. De verwachting is dat in de 
komende jaren de schade aan het wegmeubilair eerst nog verder in aantallen en kosten zal toenemen. 

Het objectief vaststellen van het juiste schadebedrag voor deze objecten wijkt vaak af van andere soorten schaden.
Veelal hebben aannemers raamcontracten voor het totale onderhoud van de buitenruimte met de eigenaar zoals 
gemeenten. Daardoor zijn specificaties per losse claim niet voorhanden. Dit was voor ons reden om met een aantal 
claimanten van lichtmastschaden rond de tafel te gaan zitten. Om zo in overleg met hen te komen tot een convenant
waarbij een claim kan worden vastgesteld op basis van een aantal standaard uitgangspunten en bedragen. Dit convenant
werd door een aantal partijen in 2015 met ons ondertekend en wij verwachten dat gaandeweg meer partijen (gemeen-
ten, verzekeraars) aangeven te willen deelnemen. Een vergelijkbare afspraak over de schadevaststelling voor vangrails
(standaardvergoeding per strekkende meter) kwam eerder al met Rijkswaterstaat tot stand. 

Monstertruck
Eind 2014 werden wij geconfronteerd met het dramatische ongeval door de ‘monstertruck’ in Haaksbergen. Het voertuig
bleek niet verzekerd te zijn en de schadebehandeling leek te stagneren in discussies over aansprakelijkheid bij de 
gemeente en de organiserende stichting. Omdat er een aantal zware letsels en gevallen van overlijden vielen te betreu-
ren, had deze gebeurtenis ook voor het Waarborgfonds een enorme impact. In totaal ontvingen wij 92 claims, waarvan
wij er al 65 hebben kunnen afwikkelen.  

Aantal schademeldingen

Ontwikkelingen 2016

Ontvangen schaden

Terug naar inhoudsopgave
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Na een ruime periode waarin het aantal schaden is afgenomen, zien we in 2016 weer een toename in het aantal 
meldingen. Uit eerdere onderzoeken naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal schaden, kwam
onder andere naar voren dat de algemene economische ontwikkeling een rol speelt. De economie is in 2016 verder 
gegroeid en dat is terug te zien in het aantal schaden. 
Daarnaast constateren we ook dat de toename zich in belangrijke mate voordoet in schaden aan wegmeubilair. Deze
groei kan mede zijn ingegeven door een verdere bewustwording bij (lokale) overheden van de mogelijkheid om schaden
aan wegmeubilair, zoals lichtmasten en verkeerslichten, te verhalen bij het Waarborgfonds. Daarnaast speelt de toename
van het totaal aanwezige wegmeubilair een rol. 

In 2016 werden 46.164 (2015: 44.316) claims bij ons gemeld, waarvan 22.230 (2015: 22.359) voor schaden aan gepar-
keerde voertuigen, 18.269 (2015: 16.266) claims voor wegmeubilair, 1.260 (2015: 1.083) gevallen van personenschade
en 4.608 (2015: 4.405) meldingen in de categorie “overige”. Onder de categorie “overige” vallen schaden in het rijdende
verkeer. 
Uitgesplitst naar het type veroorzaker blijken 44.443 (2015: 42.667) claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.415
(2015: 1.313) op onverzekerde voertuigen, 219 (2015: 231) zijn veroorzaakt door gestolen voertuigen en 87 (2015: 105)
door gemoedsbezwaarden. De toename van het aantal schaden door onverzekerde voertuigen is opvallend, gezien de
dalende tendens van meer dan een decennia.
In het verslagjaar keerden wij totaal € 63 miljoen uit. Voor verdere specificaties en bijzonderheden verwijzen wij naar
de jaarrekening.  

Doorlooptijden 
De snelheid waarmee wij de ingediende claims behandelen is een van de belangrijkste punten waarop onze klanten
ons beoordelen. Daarom meten en sturen wij intensief op doorlooptijden, waarbij in de loop der jaren de behandeltijden
structureel korter zijn geworden. In 2015 was er sprake van een tijdelijke  verslechtering, met name door de introductie
van een geheel nieuw IT-systeem. In 2016 konden de eerste vruchten van het nieuwe systeem worden geplukt en 
kwamen we min of meer terug op het gebruikelijke niveau. 

Doorlooptijd
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De getoonde tabel is exclusief ‘personenschade’. De doorlooptijd van dit soort dossiers is mede afhankelijk van het 
genezingsproces en daarmee minder beïnvloedbaar. Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) moet de
erkenning van de aansprakelijkheid in beginsel binnen 90 dagen gebeuren. Over 2016 noteerden wij gemiddeld 100
(2015: 120,3) dagen, een tijdelijke stijging mede als gevolg van de hiervoor genoemde introductie. In 2017 verwachten
wij weer onder de 90 dagen uit te zullen komen.

Toewijzingspercentages

De mate waarin wij kunnen erkennen dat een schade inderdaad voor rekening van ons fonds komt, verschilt sterk per
categorie claims. Dit hangt samen met de juridische bewijspositie in de gegeven omstandigheden. Bij een schade aan
vangrails is de betrokkenheid en aansprakelijkheid van een motorvoertuig snel bepaald. Bij een parkeerschade komt
meer kijken. Er is bijvoorbeeld sprake van getuigen en mogelijk spelen andere schadeoorzaken, zoals een winkelwagen
of fiets, een rol. 

Door het geven van goede voorlichting proberen wij ook onterechte claims buiten de deur te houden. Deze benadering
leidt er toe dat weliswaar het totaal aantal schademeldingen hierdoor kan dalen, maar het toewijzingspercentage iets
stijgt. In dit verband noemen wij onze aanpak met ‘Schade zonder dader’ en ook ons webportaal. Beiden dragen bij aan
minder onterecht ingediende claims. 

Toewijzingspercentage naar categorie
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Klanttevredenheid
Personen die bij ons een claim indienen, hebben hun ‘dienstverlener’ niet kunnen kiezen. Juist daarom vinden wij het
belangrijk om al onze claimanten klantgericht te behandelen. Wij spreken daarom dan ook van ‘klanten’. In dit kader
past het om ook de tevredenheid van onze klanten te peilen. Sinds een aantal jaar doen wij dit door middel van een
NPS (Net Promoter Score) in samenwerking met een onafhankelijk marktonderzoekbureau. De score komt tot stand
door de respondenten die een 8, 9 of 10 voor de dienstverlening geven te vergelijken met de respondenten die lager
dan een 6 geven. 

Sinds 2016 werken wij niet meer met een steekproef, maar met een structurele peiling. Iedere particuliere claimant
ontvangt na het sluiten van het dossier een vragenlijst. Lastig is dat de claimanten die een uitkering krijgen over het 
algemeen heel positief over ons zijn en de claimanten die een afwijzing ontvangen juist heel ontevreden. Niettemin
doen wij ons best om ook in geval van een afwijzing tot een goede score te komen. De totaalscore over 2016 kwam uit
op: +19 (2015: +'13'). Deze toename van de tevredenheid wordt mede beïnvloed door het teruglopen van de doorloop-
tijden. 

Klachten 
In ons streven naar hoge klanttevredenheid past uiteraard ook een goed klachtenbeleid. Op vrijwillige basis houden wij
ons aan de regels die gelden voor financiële instellingen op grond van de Wet op het financieel toezicht. Wij hebben al
sinds de tweede helft van de jaren ’90 een eigen klachtencommissie. In 2016 behandelde het klachtenbureau 23 klachten
(2015: 37) waarvan er 7 gegrond werden verklaard. Na een afwijzing door het klachtenbureau staat voor de klager de
weg open naar het KIFID. In 2016 werden daar 9 klachten  ingediend. Daarvan zijn er inmiddels 6 afgehandeld en zijn
er nog 3 in behandeling. 

Verhaal
Wij verhalen onze uitkeringen in verband met schaden door onverzekerd rijden. Dit past ook bij onze maatschappelijke
taak: wij menen dat veroorzakers er niet mee mogen wegkomen dat wij in hun plaats de schade van benadeelden 
vergoeden. De wet kent ons daartoe een verhaalsrecht toe dat wij ook zo goed mogelijk proberen te effectueren. Dit
doen wij onder andere door een gespecialiseerde interne afdeling te faciliteren. 

Als een uitkering door ons niet in één keer kan worden verhaald, maken wij gebruik van afbetalingsregelingen. Blijkt
ook dit niet mogelijk, dan schakelen wij een deurwaarder in. Daarmee is het risico van onverzekerd rijden voor de 
eigenaar of bestuurder van de onverzekerde auto veel groter dan de boetes die eventueel door de overheid worden
opgelegd. Eigenaren of bestuurders die onverzekerd aan het verkeer deelnemen en schade veroorzaken, lopen sterk
het risico dat  de veroorzaakte schade en kosten alsnog geheel aan ons moet worden terugbetaald. Over 2016 noteerden
wij een opbrengst van € 3.859.000 (2015: € 2.596.000). De hogere opbrengst houdt mede verband met een herwaar-
dering van de openstaande vorderingen. 

Fraudebestrijding  
De meeste schademeldingen hebben betrekking op schaden veroorzaakt door onbekende daders. Hierdoor zijn wij 
bovengemiddeld blootgesteld aan fraude, aangezien we ons niet kunnen baseren op de lezing van onze eigen verzekerde.
Verdachte zaken worden door ons nader onderzocht, al dan niet samen met externe onderzoeksbureaus. Onze inspan-
ningen hebben afgelopen jaar geleid tot een geregistreerde besparing van € 586.000 (2015: € 852.000). Uiteraard zijn
wij ons ervan bewust dat we hiermee niet alle fraudegevallen boven water hebben. Toch zullen wij onverminderd onze
inzet in dit verband voortzetten.

In overeenstemming met het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars melden wij betrokkenen in daarvoor in
aanmerking komende gevallen ook in externe registers. In 2016 hebben wij 48 (2015: 82) meldingen gedaan aan het
Externe Verwijzing Register. 
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Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft de rechtsvorm van een stichting. Het hoogste orgaan is het bestuur. Het bestuur
is samengesteld uit vijf leden, waarvan twee leden worden aangesteld door het Verbond van Verzekeraars, één lid wordt
aangesteld door de ANWB, één lid wordt aangesteld door Transport en Logistiek Nederland en een voorzitter, die – op
niet bindende voordracht van Verbond van Verzekeraars, ANWB en Transport en Logistiek Nederland – wordt benoemd
door de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie. 

Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting binnen de kaders die door wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, zijn getrokken. Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast,
alsmede de hoogte van de bijdrage die elke motorrijtuigverzekeraar die in Nederland aansprakelijkheidsverzekeringen
voor motorrijtuigen sluit aan het Waarborgfonds dient te betalen. 

De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal verga-
derd. Daarbij kwamen primair de financiële gang van zaken zoals de begroting, de tussentijdse cijfers en de jaarrekening
aan de orde. Daarnaast was er aandacht voor de diverse aspecten van onze dienstverlening en bedrijfsvoering, waar-
onder de uitbesteding van management en operationele activiteiten aan de Vereende, de afspraken over het gewenste
niveau van dienstverlening, mogelijke belangenverstrengeling en informatieverstrekking door de Vereende aan het 
bestuur. Voorts heeft het bestuur zich bezig gehouden met strategische onderwerpen.

Per 1 juli 2011 zijn alle management- en operationele werkzaamheden van het Waarborgfonds Motorverkeer uitbesteed
aan de Vereende N.V. De Vereende is een schade- en verzekeringsbedrijf dat diverse vangnet-gerelateerde diensten
aanbiedt. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om motorrijtuig-, brand-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen
voor personen die bij reguliere maatschappijen geen dekking kunnen vinden. Ook gaat het om beroepsaansprakelijk-
heidsverzekeringen voor financieel adviseurs en makelaars O.Z. Daarnaast voert de Vereende de directie en het 
management over andere organisaties en samenwerkingsverbanden: de Atoompool, de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. en de Nederlandse Milieupool. Zo wordt een strategische combinatie 
gevormd, met als missie ‘oplossingen bieden voor maatschappelijke issues in de verzekeringsbranche’. 
Zie ook: www.vereende.nl.

In de uitbestedingsovereenkomst tussen de Vereende en het Waarborgfonds Motorverkeer is nauwkeurig beschreven
welke werkzaamheden door de Vereende worden verricht en op welke wijze met de gegevens van claimanten et cetera
wordt omgegaan. Ook zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening (service level agreement). Daar-
over wordt per kwartaal aan het bestuur gerapporteerd. 

Het bestuur van het Waarborgfonds heeft een directie aangesteld. De directie van het Waarborgfonds wordt gevoerd
door de Vereende. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. 
Het Waarborgfonds Motorverkeer voert een wettelijke taak uit en wordt zodanig gekwalificeerd als een ‘rechtspersoon
met een wettelijke taak’. De ministeries van Financiën en van Veiligheid en Justitie houden toezicht op de wijze waarop
het Waarborgfonds Motorverkeer zich van de wettelijke taak kwijt. Daartoe heeft elk ministerie een contactpersoon
aangewezen aan wie alle voor de bestuursvergadering bestemde documenten worden toegezonden. Periodiek overlegt
het bestuur, de voorzitter of de directie met de contactpersonen. De relatie met de overheid is 
vormgegeven in een toezichtprotocol. In dit protocol zijn onder meer de bevoegdheden en de beleidsruimte van het
Waarborgfonds omschreven, alsmede de bevoegdheden van de verantwoordelijke ministers. De uitbesteding aan de
Vereende heeft geen invloed op de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid.

Governance

Terug naar inhoudsopgave
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Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt geconfronteerd met onzekere gebeurtenissen met negatieve gevolgen (risico’s)
die het realiseren van haar doelstellingen in de weg kunnen staan. Risico’s kunnen vanuit de organisatie zelf komen of
van buitenaf. Voorzienbare risico’s wil het Waarborgfonds Motorverkeer kennen zodat deze op een gerichte manier
kunnen worden voorzien van beheersmaatregelen. Voorzienbare risico’s kunnen optreden als gevolg van eigen handelen.

De risico’s worden in kaart gebracht aan de hand van risicoanalyses waarbij onderscheid wordt gemaakt naar financiële
en niet-financiële risico’s (conform het FOCUS-model van De Nederlandsche Bank (DNB)). Per risico(gebied) wordt 
gekeken naar de kans en impact alsmede naar de beheersmaatregelen. Hieruit komt een ranking van risico’s naar voren.
Op basis van de analyses zijn wij van mening dat zowel de financiële als de niet-financiële risico’s voldoende worden
beheerst.
De financiële risico’s worden verder toegelicht in de jaarrekening. Daarnaast worden de volgende niet-financiële risico’s
onderkend die een wezenlijke invloed kunnen hebben op het resultaat en de reputatie van de organisatie.

• Uitbesteding aan de Vereende
Door uitbesteding van de management- en operationele werkzaamheden aan de Vereende heeft het bestuur van het
Waarborgfonds Motorverkeer minder rechtstreekse invloed op de uitvoering van de werkzaamheden. Via de uitbeste-
dingsovereenkomst en afspraken over het niveau van dienstverlening wordt de kwaliteit van de werkzaamheden door
de Vereende bewaakt.
Daarnaast is in de arbeidsovereenkomst met de medewerkers van de Vereende die betrokken zijn bij de schadebehan-
deling expliciet opgenomen dat de schadebehandeling van schaden op onafhankelijke wijze dient te geschieden. In de
uitbestedingsovereenkomst tussen de Vereende en het Waarborgfonds zijn daarnaast duidelijke bepalingen opgenomen
over hoe omgegaan dient te worden met mogelijk tegengestelde belangen.

• Informatie- en communicatietechnologie
ICT-systemen en –processen zijn zo ontworpen dat storingen, fraude, beveiligingslekken en fouten zoveel mogelijk 
worden beperkt. Ook hebben wij risicobeperkende maatregelen getroffen in de vorm van toegangsbeveiliging, een 
calamiteitenplan en uitwijkfaciliteiten.

• Juridische procedures
Het Waarborgfonds Motorverkeer loopt enerzijds risico’s als gevolg van juridische procedures in verband met zijn 
activiteiten als instantie die schadevorderingen in het wegverkeer vergoedt. Anderzijds loopt het Waarborgfonds risico’s
als werkgever. Op dit moment lopen er – naast enige reguliere procedures inzake de behandeling van schadegevallen -
geen juridische procedures door of tegen Waarborgfonds Motorverkeer die van wezenlijke invloed zijn op het resultaat
en vermogen van de organisatie.

Risicomanagement

Terug naar inhoudsopgave
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Het Waarborgfonds Motorverkeer moet en wil voldoen aan een omvattend stelsel van interne en externe regels. In het
door de directie goedgekeurde Compliance Charter is het beleid inclusief de structuur vastgelegd om de naleving van
regels zoveel mogelijk te waarborgen. In dit beleid is ook vastgelegd voor zowel interne als externe partijen hoe met de
regels wordt omgegaan.

Rechtmatigheid
Het bestuur en de directie hebben als taak om er op toe te zien dat uitkeringen door het Waarborgfonds plaatsvinden
binnen de kaders van de wettelijke taak die aan het Waarborgfonds Motorverkeer is toegewezen. Door het Waarborg-
fonds Motorverkeer wordt de rechtmatigheid gewaarborgd door de inrichting van de administratieve organisatie, 
procedures en een stelsel van interne controle. De rechtmatigheid wordt vastgesteld aan de hand van een controle -
protocol, afgestemd met het Ministerie van Financiën. Aan de hand van eigen intern onderzoek op basis van het protocol
legt de directie verantwoording af aan het bestuur en aan het Ministerie. 

Door een externe accountant wordt dit interne onderzoek gecontroleerd in het kader van de controleopdracht voor het
jaarverslag. Aan de hand van de rapportage van de directie en de controlewerkzaamheden door de accountant is het
bestuur van mening dat de in de jaarrekening verantwoorde bijdragen, opbrengst vrijstellingsbewijzen en bruto 
schadeschaden rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het oordeel van de externe accountant is opgenomen in de controle-
verklaring bij de jaarrekening.

Integriteitsbeleid
De organisatie streeft ernaar integer te handelen. De Vereende heeft hiertoe regels opgesteld over het gedrag van haar
medewerkers op alle niveaus ten aanzien van nevenactiviteiten, het al dan niet accepteren van relatiegeschenken en
de omgang met vertrouwelijke gegevens. Alle medewerkers zijn gebonden aan de gedragscode inzake integriteit, die
bij indiensttreding en vervolgens tweejaarlijks moet worden ondertekend. De Vereende heeft een compliance officer
aangesteld, die toeziet op de naleving van deze regels. Er is een klokkenluiderregeling, die medewerkers de mogelijkheid
biedt onverhoopte misstanden te melden, er is een incidentenregeling opgesteld en alle medewerkers hebben een over-
eenkomst inzake het zakelijk gebruik van computers en internet ondertekend. Al deze regels zijn onverkort van toepassing
op de medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het Waarborgfonds. 

Daarnaast is in de arbeidsovereenkomst met de medewerkers van de Vereende die betrokken zijn bij schadebehandeling
expliciet opgenomen dat de schadebehandeling van schaden op onafhankelijke wijze dient te geschieden. In de uitbe-
stedingsovereenkomst tussen de Vereende en het Waarborgfonds zijn daarnaast duidelijke bepalingen opgenomen over
hoe omgegaan wordt met mogelijk tegengestelde belangen.

Beloning directie en bestuur
De beloning van Bestuur en Directie dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke sector. Binnen het bestuur ontvangt alleen de voorzitter een vergoeding voor
zijn werkzaamheden. Deze vergoeding valt binnen de wettelijke kaders.

De Directie wordt gevoerd door de rechtspersoon de Vereende N.V. In de afspraken die met de Vereende zijn gemaakt
is vastgelegd dat voor de topfunctionarissen, naar rato van de werkelijke tijdbesteding, de werkelijke kosten worden
doorbelast doch gemaximeerd tot de bedragen die conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector zijn toegestaan. 

Compliance

Terug naar inhoudsopgave
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Het afgelopen decennium laat een gemiddelde daling van 1,3% per jaar zien in het aantal ontvangen schaden. Deze 
dalende trend heeft zich echter in 2016 niet voortgezet en de eerste maanden van 2017 geven ook een verdere stijging
te zien. Wij verwachten dat, mede door verdere technische vernieuwingen, in komende jaren de aantallen schaden 
verder zullen afnemen. Toch houden we op de korte termijn rekening met een toename in aantallen schaden door het
aantrekken van de economie. De schadelast alsmede de bedrijfskosten zullen door de ontwikkeling in aantallen claims
op korte termijn geen grote wijzigingen laten zien.

In het kader van de invulling van de maatschappelijke rol die het Waarborgfonds vervult, wordt in de komende jaren,
in overleg met de stakeholders, bekeken of en waar de kennis en kunde van het Waarborgfonds ingezet kan worden.
Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen die van wezenlijke invloed zijn op de organisatie.

Toekomstverwachting

Terug naar inhoudsopgave
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ACTIVA              31 december 2016                   31 december 2015

6.1 Immateriële vaste activa             1.649                1.933

6.2 In komende jaren van 
verzekeringsmaatschappijen en 
de Staat te ontvangen bijdragen          58.472             48.802

Vorderingen        
6.3 Vorderingen uit verhaalde schaden        6.712               4.694       
6.4 Overige vorderingen           953          1.515       

          7.665               6.209

Overige activa       
6.5 Materiële vaste activa           36            49       
6.6 Liquide middelen            48.005             58.962       

        48.041            59.011

Overlopende activa        
Lopende interest                   -         9

     115.827          115.964

PASSIVA        

Bestemd vermogen        
6.7 Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden                5.283               5.154

6.8 Technische voorzieningen        
Voor nog te betalen brutoschaden               113.400          113.651       
Aandeel herverzekeraars         -3.600             -3.600       

     109.800          110.051
6.9 Kortlopende schulden        
Nog te betalen brutoschaden        16                  109       
Overige schulden             728              650       

             744                   759

     115.827          115.964

Balans per 31 december 2016
(Na verwerking van het saldo van de Staat van Baten en Lasten) (x € 1.000)

Terug naar inhoudsopgave
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           2016                2015

7.1 In rekening gebrachte bijdragen            60.851     62.876 

7.2 Opbrengst vrijstellingsbewijzen                   771           955 
7.3 Honorarium Schadevergoedingsorgaan                    20             16 
7.4 Financiële baten                     -3             38 

Totaal baten               61.639     63.885 

7.5 Schadelast  64.865     54.134 

7.6 Personeelskosten              4.128       4.127 
7.7 Beheerkosten              2.186   2.250 

Bedrijfslasten               6.314       6.377 

Totaal Lasten              71.179     60.511 

Saldo van baten en lasten                   -9.540        3.374 

Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld:        

Dotatie aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden            -129      -2.453 

In komende jaren te ontvangen bijdragen van 
verzekeringsmaatschappijen en de Staat        9.669         -921 

    0               0 

Staat van baten en lasten over 2016 
(x € 1.000) 

Terug naar inhoudsopgave
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            2016                2015

Kasstroom uit operationele activiteiten        
Saldo van baten en lasten                     -9.540               3.374       
Aanpassingen voor:       
Mutatie technische voorzieningen eigen rekening         -251           -10.857       
Afschrijving bedrijfsmiddelen        13                    16       
Afschrijving Immateriele vaste activa                   455                  479       
Mutatie overlopende activa             9                    34       
Mutatie nog te betalen bruto schade                    -93                    86       
Mutatie overige kortlopende schulden                  77          -              
Mutatie vorderingen verhaalde schade           -2.018                  396       
Mutatie overige vorderingen                    562                 -482       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten                    -10.786             -6.954

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten        
Investeringen en aankopen       
- Materiële vaste activa        

- Immateriele vaste activa           -171                 -379       
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen        
- Materiële vaste activa              -                     24       

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten        -171                 -355

Mutatie liquide middelen          -10.957              -7.309

Stand liquide middelen per 1 januari           58.962       66.271

Stand liquide middelen per 31 december                  48.005             58.962

Mutatie liquide middelen -10.957            - 7.309

Kasstroomoverzicht over 2016
(x € 1.000) 

Terug naar inhoudsopgave
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1. Algemene informatie

1.1.   Activiteiten 
De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer (het Waarborgfonds), opgericht in 1965, ontleent zijn bestaansrecht aan 
artikel 23 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Het Waarborgfonds is sinds 1 juni 1989 een
stichting en statutair gevestigd te Rijswijk. Het Waarborgfonds vergoedt schade aan benadeelden in gevallen, genoemd
in artikel 25 Wam overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 Wam:
Vergoeding aan benadeelden vindt plaats indien de schade in het verkeer is veroorzaakt door:
a. onbekende motorrijtuigen
b. niet-verzekerde motorrijtuigen;
c. gestolen motorrijtuigen;
d. motorrijtuigen verzekerd bij een onvermogende verzekeringsmaatschappij;
e. motorrijtuigen toebehorend aan personen aan wie een vrijstelling van verzekering wegens gemoedsbezwaren is

afgegeven.

De vergoedingen die aan een benadeelde worden gegeven indien de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig van
iemand die een vrijstelling heeft wegens gemoedsbezwaarden, worden door het Waarborgfonds verrekend met het
Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. 
De baten en lasten van het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden zijn in de cijfers van het Waarborgfonds opgenomen.

Met ingang van 2003 heeft het Waarborgfonds tevens de taak van Schadevergoedingsorgaan gekregen, 
op basis van artikel 27k Wam en in de gevallen genoemd in artikel 27o Wam. 
Het Schadevergoedingsorgaan treedt op bij schaden die in het buitenland veroorzaakt zijn door buitenlandse motorrij-
tuigen indien:
a. binnen drie maanden na de datum waarop een in Nederland woonachtige benadeelde zijn verzoek tot schade -

vergoeding heeft ingediend bij de verzekeraar (of diens schaderegelaar in Nederland) van het veroorzakende 
motorrijtuig hem geen met redenen omkleed antwoord op het verzoek heeft verstrekt;

b. de verzekeraar heeft nagelaten om in Nederland een schaderegelaar aan te stellen;
c. de verzekeraar niet kan worden geïdentificeerd binnen twee maanden na het voorvallen van het feit waaruit de

schade is ontstaan; of
d. het motorrijtuig niet kan worden geïdentificeerd.
De invloed van deze taak is apart zichtbaar in de toelichting van de jaarrekening opgenomen.

De Ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie zijn bevoegd op grond van artikel 23 Wam als “uiterste middel”
de aanwijzing van het Waarborgfonds tot uitvoerder van wettelijke taken in te trekken.
De financiering van het Waarborgfonds geschiedt overeenkomstig artikel 24a Wam door de verzekeringsmaatschappijen
die zijn toegelaten tot het afsluiten van motorrijtuigverzekeringen overeenkomstig de Wam en de Staat.

Naast de in de wet verankerde taken voert het Waarborgfonds ook incasso- en excassowerkzaamheden uit in het kader
van drie regresconvenanten tussen enerzijds de verzekeringsbranche en anderzijds de Sociale Verzekeringsbank (WLZ-
regres), het College voor Zorgverzekeringen (AWBZ-regres) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (WMO-regres).
Met ingang van 1 juli 2011 heeft het Waarborgfonds de uitvoering van haar werkzaamheden uitbesteed aan de Vereende
N.V.
De Vereende is een schade- en verzekeringsbedrijf dat naast haar verzekeringsactiviteiten ook de directie voert en werk-
zaamheden uitvoert ten behoeve van een aantal andere rechtspersonen waaronder Nederlands Bureau der Motor -
rijtuigverzekeraars, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden en B.V. , Bureau van de Neder-
landse Pool voor verzekering van Atoomrisico´s.
De doorbelasting van de kosten vanuit de Vereende is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van de Vereende ten
behoeve van de werkzaamheden van het Waarborgfonds zonder risico- of winstopslagen.

Toelichting

Terug naar inhoudsopgave
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Het Waarborgfonds is gevestigd aan Handelskade 49 te Rijswijk en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 41155523

1.2.      Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige
uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgaande van de continuïteit van de organisatie.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermin-
dering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Financiële instrumenten die op grond van de juridische vorm worden aangemerkt als eigen vermogensinstrumenten
worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering
van het eigen vermogen gebracht als onderdeel van de bestemming van het resultaat.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting,
worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividend, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten
worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij in de toelichting anders is aangegeven. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van het
Waarborgfonds is de euro (€).  Alle gegevens luiden in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

1.3.   Schattingswijziging technische voorziening voor te betalen schaden in de categorie Wegmeubilair
Tot en met 2015 werd de IBNER voorziening voor te betalen schaden in de categorie Wegmeubilair getroffen voor de
jongste 5 jaar.
Ten gevolge van afgesloten convenanten en afspraken met grote claimanten is de afwikkelduur verkort. Daarom is 
besloten het aantal jaar waarover een IBNER-voorziening wordt getroffen terug te brengen naar drie jaar.
Het effect van deze schattingswijziging leidt tot een daling in de schadevoorziening in 2016 van € 900.000.

1.4.   Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij de opstelling van de financiële overzichten
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Waarborgfonds schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de gerapporteerde activa en verplichtingen en de gerapporteerde baten en lasten over de verslagperiode. 
Het betreft met name het vaststellen van de technische voorzieningen voor nog te betalen schaden en het vaststellen
van de vordering uit verhaalde schaden. Hierbij worden de situaties beoordeeld, gebaseerd op beschikbare financiële
gegevens en informatie. 
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Hoewel deze schattingen met betrekking tot actuele gebeurtenissen en handelingen naar beste weten van het manage-
ment worden gemaakt, kunnen de feitelijke uitkomsten afwijken van die schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

2.     Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de  indirecte methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
kasstromen uit operationele-, investerings- en beleggings- en financieringsactiviteiten.
Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor baten en lasten die niet hebben 
geresulteerd in ontvangsten en uitgaven in hetzelfde boekjaar en voor mutaties in voorzieningen en overlopende 
posten.

In het kader van het kasstroomoverzicht bestaan liquide middelen uit kasgelden en bij het Ministerie van Financiën
beschikbare gelden.

3.     Balans

3.1.   Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineair bere-
kende afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Periodiek wordt beoordeeld of de immateriële vaste activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde
van het betreffende actief.

3.2.   In komende jaren van Verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen
De vorderingen aan in komende jaren van Verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen worden 
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.
De vordering wordt indien nodig verrekend met de Verzekeraars en de Staat op basis van de op dat moment beschikbare
informatie over het aantal verzekerde motorrijtuigen en het aantal motorrijtuigen van de Staat.

3.3.   Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde gewaardeerd onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

3.4.   Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Periodiek wordt beoordeeld of de materiële vaste activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde
van het betreffende actief.
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3.5.   Liquide Middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.6.   Technische voorzieningen voor nog te betalen schaden
Voorzieningen voor nog te betalen schaden betreffen de geaccumuleerde schattingen van de uiteindelijke schaden waar-
onder een voorziening voor reeds voorgevallen, maar nog niet gemelde schaden. De voorzieningen geven de schatting
weer van de toekomstige uitkeringen en schadebehandelingskosten voor gemelde en nog niet gemelde schadeclaims
met betrekking tot gebeurtenissen die zich reeds hebben voorgedaan.

De voorziening voor nog te betalen schaden is bestemd voor de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden van
het boekjaar en de voorgaande jaren. De vaststelling geschiedt stelselmatig post voor post, dan wel op basis van statis-
tische gegevens, rekening houdende met nog niet gemelde schaden. Bij de bepaling van de voorziening is tevens rekening
gehouden met nog te maken schadebehandelingskosten.

Het vaststellen van een voorziening gaat gepaard met onzekerheden, waarbij onderbouwde schattingen en beoordelin-
gen moeten worden gemaakt. De schadevoorzieningen worden, conform hetgeen gebruikelijk is in de branche, niet 
contant gemaakt. Wijzigingen in schattingen worden in het resultaat opgenomen in de periode waarin de schattingen
zijn aangepast.
Verplichtingen voor niet-betaalde schaden worden in het geval van individuele gevallen die zijn gemeld, geschat aan de
hand van de schadevaststelling. In het geval van reeds voorgevallen maar nog niet gemelde schaden, worden de ver-
plichtingen geschat op basis van statistische analyses. Statistische analyses worden ook gebruikt om de uiteindelijk 
verwachte kosten te schatten van complexere claims die door zowel in- als externe factoren (zoals schadebehandelings-
procedures, inflatie, veranderingen in wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken, historie en trends) kunnen worden
beïnvloed.

3.7.   Kortlopende schulden
De nog te betalen bruto schaden en overige schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Staat van baten en lasten

4.1.   Bijdragen
De bijdragen worden verantwoord op basis van de jaarlijks aan verzekeraars en de Staat in rekening gebrachte bedragen.

4.2.   Opbrengst vrijstellingsbewijzen
De opbrengsten worden verantwoord op kasbasis.

4.3.   Financiële baten
De opbrengst uit financiële baten bestaat uit rente in verband met het aanhouden van de liquide middelen en deposito´s
bij het Ministerie van Financiën verminderd met bankkosten.

4.4.   Schadelast
De schadelast betreft de uitkeringen voor geleden schaden en de kosten van derden voor het vaststellen van de schaden,
herverzekering en de mutatie in de technische voorziening nog te betalen schaden. Op de schadelast zijn de opbrengsten
uit hoofde van verhaal in mindering gebracht.
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4.5.   Bedrijfskosten
De bedrijfskosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben en bestaan uit (doorbelaste) perso-
neels- en beheerkosten. 
Onder de personeelskosten vallen onder andere (doorbelaste) salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. 
De personeelskosten voor de behandeling van schaden worden niet toegerekend aan de schadelast.

5.     Risicobeheer

5.1.   Risicoprofiel
Het Waarborgfonds voert een wettelijke taak uit. De financiering van de wettelijke taak is in de wet geregeld. 
Conform artikel 24 Wam zijn alle verzekeraars, die in het bezit zijn van een vergunning tot het verzekeren van wettelijke
aansprakelijkheid van motorrijtuigen, een bijdrage verschuldigd aan het Waarborgfonds op basis van aard en aantal 
verzekerde motorrijtuigen. 
De hoogte van de bijdrage wordt bepaald op basis van de in het komende jaar te verwachten schadelast en waarbij de
over het verleden door het Waarborgfonds verkregen overschotten of tekorten in aanmerking worden genomen. De
bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur van het Waarborgfonds.

In aanvulling op de wettelijke taak uit hoofde van artikel 25 lid 1d Wam (uitkering van schade bij onvermogen 
van de verzekeraar van de tegenpartij) is het Waarborgfonds op grond van een overeenkomst uit 1995 met een groot 
aantal waarborgfondsen in de EU, aansprakelijk voor schaden die door deze waarborgfondsen betaald moeten worden
in geval van een onvermogende Nederlandse verzekeraar die in de betrokken landen onder vrijheid van dienstverrichting
motorrijtuigverzekeringen heeft afgesloten.

Verder staan de verzekeraars, die in het bezit zijn van een vergunning voor het verzekeren van wettelijke aansprakelijkheid 
van motorrijtuigen, borg voor de verplichtingen van het Waarborgfonds (artikel 24a Wam). De Staat der Nederlanden
wordt voor de door de Staat aangehouden, maar niet verzekerde, motorrijtuigen gelijk gesteld aan de verzekeraars. 
Ten aanzien van de verplichtingen uit hoofde van aansprakelijkheid voor wegens gemoedsbezwaren vrijgestelde motor-
rijtuigen staat de Staat der Nederlanden volledig garant.

In verband met deze borgstelling zijn de schadeverplichtingen niet geheel gefinancierd en heeft het Waarborgfonds
geen eigen vermogen. 
De omvang van de latente verplichting voor de verzekeraars en de Staat wordt in de balans zichtbaar gemaakt onder 
“In komende jaren van verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen”.

Schadelast
Brutoschaden
De schadelast van het Waarborgfonds betreft schaden die zijn veroorzaakt door een motorrijtuig. 
Deze schaden betreffen voornamelijk materiële schaden die binnen een korte termijn kunnen worden afgewikkeld. 
Een klein deel van de claims heeft betrekking op personenschaden. De afwikkeling van deze claims kan langdurig van
aard zijn en kent een grote mate van onzekerheid ten aanzien van de uiteindelijke schadelast.

Ten aanzien van deze claims met personenschade voeren wij een actief schaderegelings- en reserveringsbeleid en wordt
de Gedragscode Behandeling Letselschade nageleefd, mede met het doel om de ontwikkeling van de schadelast zo goed
mogelijk te beheersen.
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                                                                                             Technische                 Schade-           Technische                Uitloop-

                                                                                       voorzieningen           betalingen     voorzieningen               resultaat

                                                                                     voor te betalen           en Schade-   voor te betalen

                                                                                           schaden per              regelings-         schaden per

                                                                                                 1 januari                   kosten       31 december                           
                                                                                                                                                    

Schadejaren:                                                                                                                                                                  
2011 en eerder                                                                  29.050                7.519              25.997               -4.466
2012                                                                                    11.136                1.344                8.801                    991
2013                                                                                    13.473                1.793              10.843                    837
2014                                                                                    16.519                5.473                9.650                1.396
2015                                                                                    37.773              18.336              15.091                4.346

Totaal t/m 2015                                                               107.951              34.465              70.382                3.104
2016                                                                                                              33.356              37.318                          

                                                                                                                                     107.700                          
Schadebehandelingskosten                                               2.100                                         2.100                          

                                                                                                                                                    
Totaal                                                                                110.051              67.821            109.800                           

                                                                                                                                                    
Schadejaren:                                                                                                                                                                  
2010 en eerder                                                                  31.961                5.056              22.632                4.273
2011                                                                                      9.750                1.846                6.418                1.486
2012                                                                                    15.160                1.850              11.136                2.174
2013                                                                                    17.701                4.575              13.473                  -347
2014                                                                                    43.936              22.055              16.519                5.362

Totaal t/m 2014                                                               118.508              35.382              70.178              12.948
2015                                                                                                              31.934              37.773                          

                                                                                                                                     107.951                          
Schadebehandelingskosten                                               2.400                                         2.100                          

                                                                                                                                                    
Totaal                                                                                120.908              67.316            110.051                           

                                                                                                                                                    
Schadejaren:                                                                                                                                                                  
2009 en eerder                                                                  28.621                3.559              21.895                3.167
2010                                                                                    11.488                2.967              10.066               -1.545
2011                                                                                    12.570                2.943                9.750                  -123
2012                                                                                    21.321                3.512              15.160                2.649
2013                                                                                    38.510              16.399              17.701                4.410

Totaal t/m 2013                                                               112.510              29.380              74.572                8.558
2014                                                                                                              27.002              43.936                          

                                                                                                                                     118.508                          
Schadebehandelingskosten                                               2.000                                         2.400                          

                                                                                                                                                    
Totaal                                                                                114.510              56.382            120.908                           

Ieder jaar wordt het uitloopresultaat geanalyseerd en waar nodig worden de parameters voor de berekening van de
IBNR- en IBNER-voorzieningen aangepast.

De afloop van de technische voorziening (na herverzekering) geeft over 2016, 2015 en 2014 het volgende beeld:

2016

2015

2014
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Herverzekering
Met ingang van 11 juni 2007 is, vanuit de implementatie van de 5e Europese Richtlijn Motorrijtuigen, de minimaal te
verzekeren som voor wettelijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen verhoogd van € 907.560 naar € 6 miljoen, verdeeld
over € 1 miljoen voor materiële schade en € 5 miljoen voor personenschade. Met ingang van 2012 zijn deze bedragen
verhoogd naar resp. € 1,12 miljoen en € 5,6 miljoen. Bij motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 8 
inzittenden, de bestuurder daaronder niet begrepen, bedraagt de minimale dekking voor personenschade € 10 miljoen.
Indien de schade wordt veroorzaakt door een gevaarlijke stof geldt naast de hiervoor genoemde bedragen een dekking
van € 10 miljoen, waarbij een ruimer schadebegrip geldt dan voor andere vormen van aansprakelijkheid.
Het Waarborgfonds heeft besloten dat het verhoogde risico vanaf 2007 deels wordt herverzekerd bij professionele 
herverzekeraars met een minimale rating van A-.
Het risico voor 2016 is evenals in 2007 tot en met 2015 afgedekt middels een excess of loss contract.
Vanaf 2013 bedraagt het eigen behoud € 2 miljoen bij een ongelimiteerde dekking. 
In de jaren 2007 tot en met 2012 bedroeg het eigen behoud € 5 miljoen bij een dekking per evenement tot € 16 miljoen. 
Bij meerdere evenementen dient per evenement aanvullende herverzekeringspremie te worden betaald. 
Het risico van terrorisme is herverzekerd bij de Nederlands Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Fraude
Onder fraude wordt verstaan het ten onrechte ten laste van het Waarborgfonds brengen van schadegevallen of schade-
posten, alsmede het majoreren van de omvang van de schade.
Bij 97% van de bij het Waarborgfonds ingediende claims ontbreekt de toelichting van een veroorzakende partij (de door-
rijders). Voor de bepaling van de schadetoedracht en de aansprakelijkheid van het Waarborgfonds zijn wij afhankelijk
van de benadeelde en eventuele getuigen. De schadebehandelaars worden opgeleid en getraind om indicatoren te ont-
dekken in een claim die kunnen duiden op mogelijke fraude.
Claims met een fraude-indicatie worden gemeld bij de afdeling Speciale Zaken waarna nader wordt onderzocht of daad-
werkelijk van fraude sprake is.

5.2.   Renterisico
Het Waarborgfonds kent beperkte renterisico´s. De technische voorzieningen voor nog te betalen schaden worden niet
contant gemaakt en in de schuldenposities zijn geen schulden opgenomen waarvoor rentevergoedingen worden 
verstrekt. De liquide middelen worden in de vorm van banktegoed of kortlopende deposito’s bij het Ministerie van 
Financiën uitgezet.

5.3.   Kredietrisico
Het kredietrisico voor het Waarborgfonds doet zich voor in de vorderingen uit verhaalde schaden. Deze vorderingen 
betreffen enerzijds de op onverzekerde aansprakelijken van een motorrijtuig verhaalde schade-uitkeringen en anderzijds
de vordering op de boedel van de failliete verzekeraar Ineas.
De vordering op de onverzekerde aansprakelijken bestaat uit een groot aantal kleine vorderingen op een groot aantal
partijen. 
Een incidentele wanbetaler heeft geen grote invloed op de totale inbaarheid van de vordering. Deze vorderingen worden
verder gewaardeerd op basis van historische gegevens ten aanzien van daadwerkelijk verhaalde bedragen waarbij reke-
ning wordt gehouden met het risico van oninbaarheid.
De vordering op de boedel van de failliete verzekeraar Ineas is vastgesteld op basis van de opstelling van de curator zoals
neergelegd in de verificatievergadering en op basis van de openbare verslagen van de curator over de afwikkeling.
Onder de overige vorderingen zijn ook vorderingen opgenomen uit hoofde van verhaalde en te verhalen schaden van
het Schadevergoedingsorgaan. 
Deze bedragen worden verhaald op buitenlandse schadevergoedingsorganen. Het kredietrisico voor deze posten wordt
als zeer laag ingeschat.
De liquide middelen worden aangehouden, conform de Comptabiliteitswet 2001, bij het Ministerie van Financiën.
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Het Waarborgfonds heeft een latente vordering op verzekeringsmaatschappijen en de Staat. Deze vordering is gebaseerd
op de Wam. Deze vordering is niet gerelateerd aan individuele verzekeraars maar op de gezamenlijke branche van 
verzekeraars met vergunning voor het verzekeren van wettelijke aansprakelijkheid van motorrijtuigen en de Staat.
Bij betalingsonmacht of uittreden van een individuele verzekeraar wordt de vordering omgeslagen over de resterende
verzekeraars en de Staat.

5.4.   Liquiditeitsrisico
De jaarlijks door verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage aan het Waarborgfonds wordt bepaald aan de hand van
de begroting voor het komende jaar. 
De hoogte van de bijdrage wordt gelijk gesteld aan de te verwachten uitkeringen en kosten, eventueel onder verrekening
van in voorgaande jaren teveel c.q. te weinig ontvangen bijdragen. 
Ter ondervanging van het risico dat de werkelijke uitkeringen en beheerkosten hoger uitvallen dan begroot, wordt een
liquiditeitsbuffer aangehouden.
Daarnaast heeft het Waarborgfonds een kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën van € 2,5 miljoen.

6.     Toelichting op de Balans
                                                                                                                                                                                                         

6.1    IMMATERIËLE VASTE ACTIVA                                                                                                                  2016                 2015
                                                                                                                                   
Boekwaarde per 1 januari                                                                                                                                 1.933                2.042
Aanschaffingen                                                                                                                                                       171                    379
Afschrijvingen                                                                                                                                                       -455                  -479
Desinvesteringen                                                                                                                                                         -                       -9
                                                                                                                                                                                                                   
Boekwaarde per 31 december                                                                                                                         1.649                1.933
                                                                                                                                                                                                                   

Cumulatieve aanschaffingswaarde                                                                                                                  2.766                2.594
Cumulatieve afschrijvingen                                                                                                                             -1.117                  -661
                                                                                                                                                                                                                   
Boekwaarde per 31 december                                                                                                                        1.649                1.933
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         
De immateriële vaste activa bestaan voornamelijk uit aangeschafte software. Deze worden in drie tot vijf jaar afgeschreven.

6.2    IN KOMENDE JAREN VAN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN EN DE STAAT TE ONTVANGEN BIJDRAGEN

Ingevolge artikel 24a Wam waarborgen de als motorrijtuigverzekeraar toegelaten verzekeringsmaatschappijen en de
Staat, ieder overeenkomstig het aantal en de aard van de door hen in Nederland verzekerde motorrijtuigen, de verplich-
tingen van het Waarborgfonds.
Dit betreft het bedrag dat in komende jaren dient te worden gedekt uit de bijdragen die verzekeringsmaatschappijen en
de Staat conform de desbetreffende wettelijke regelingen aan het Waarborgfonds dienen te betalen. De looptijd van
deze vordering bedraagt meer dan 1 jaar.

Stand per 1 januari                                                                                                                                           48.802              49.723
Saldo van baten en lasten                                                                                                                                 9.669                  -921

                                                                                                                                                    
Stand per 31 december                                                                                                                                   58.471              48.802

                                                                                                                                                    
De mutatie is ontstaan ten gevolge van een hogere schadelast dan begroot.
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VORDERINGEN

6.3    Vordering uit verhaalde schaden
De vordering uit verhaalde schaden heeft enerzijds betrekking op de door onverzekerde aansprakelijken van een 
motorrijtuig verhaalde schade-uitkeringen en betreft anderzijds de vordering op de boedel van de failliete verzekeraar
Ineas.

                                                                                                                                                                     2016                 2015

Vorderingen op onverzekerde aansprakelijken                                                                                             3.785                1.642
Vordering op de boedel van Ineas                                                                                                                   1.905                1.905
Verhaalsvordering FMG                                                                                                                                     1.022                1.147

                                                                                                                                                                    6.712                4.694
                                                                                               

De schadeuitkeringen op schaden veroorzaakt door onverzekerden en gemoedsbezwaarden worden verhaald.
De vordering op onverzekerden en aansprakelijken wordt gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van een beoordeling van de inbaarheid van de
vorderingen, rekening houdend met de ouderdom van de te verhalen schade.
De looptijd van de vordering op deze verhaalsdebiteuren is grotendeels meer dan 1 jaar.
De vorderingen op gemoedsbezwaarden worden volledig opgenomen, rekening houdend met een voorziening voor
oninbaarheid. Met betrekking tot de vordering op de boedel van de failliete verzekeraar Ineas heeft de curator in 2014
een voorstel tot uitkering gedaan. Deze vordering is bepaald op  1.905.

6.4    Overige vorderingen
                                                                                                                          

Debiteuren                                                                                                                                                                22                         -
Vorderingen uit hoofde van betaalde en nog te betalen schaden 
door het Schadevergoedingsorgaan                                                                                                                   748                1.038
Vooruitbetaalde en overige kosten                                                                                                                    183                    477

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                        953                1.515

De vorderingen uit hoofde van betaalde en nog te betalen schaden door het Schadevergoedingsorgaan betreft groten-
deels de tegenhanger van de onder de technische voorzieningen voor nog te betalen schaden opgenomen voorziening
in het kader van artikel 27o Wam. De looptijd van deze vordering is grotendeels meer dan 1 jaar.

De overige vorderingen die opgenomen staan onder het kopje Vooruitbetaalde en overige kosten hebben een looptijd
korter dan 1 jaar.
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OVERIGE ACTIVA

6.5    Materiële vaste activa 

                                                                                                2016                                                                      2015                          

                                                           Computer-           Bedrijfs-               Totaal       Computer-           Bedrijfs-               Totaal
                                                                       app.               auto's                                           app.               auto's                          
                                                                                                                                                                                                            
Boekwaarde per 1 januari                               0                      49                      49                        3                      77                      80
Aanschaffingen                                                 0                        0                        0                        0                        0                        0
Afschrijvingen                                                    0                     -13                     -13                       -3                     -13                     -16
Desinvesteringen                                              0                        0                        0                        0                     -15                     -15

Boekwaarde per 31 december                       0                      36                      36                        0                      49                      49
                                                                                                                                                                                                                

Cumulatieve aanschaffingswaarde                0                      70                      70                        0                      70                      70
Cumulatieve afschrijvingen                           0                      34                      34                        0                      21                      21

Boekwaarde per 31 december                      0                      36                      36                        0                      49                      49

De materiële vaste activa worden in drie tot vijf jaren afgeschreven.

6.6    Liquide middelen
Het Waarborgfonds is door de Minister van Financiën aangewezen om in het kader van Centraal Kasgeldbeheer de 
middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën.
Ultimo 2016 worden de gelden als direct opeisbare banktegoeden aangehouden.

6.7    Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden
In het kader van artikel 24 lid 3 Wam wordt de opbrengst uit vrijstellingsbewijzen afzonderlijk geadministreerd en  
uitsluitend aangewend voor betaling van de door het Waarborgfonds in het kader van artikel 25 lid 1 onder e door 
gemoedsbezwaarden veroorzaakte schaden en kosten in het kader van de afgifte van vrijstellingsbewijzen en schade -
behandeling. De gelden die resteren worden als apart fonds verantwoord.

                                                                                                                                           2016                                            2015

Stand per 1 januari                                                                                                       5.154                               2.701
Opbrengst vrijstellingsbewijzen                                                       771                                955                          
Financiële baten en lasten                                                                  -                               5                          
Schadelast                                                                                            -334                               1.775                          
Bedrijfskosten                                                                                     -308                               -282                          

Saldo van baten en lasten                                                                                                          129                               2.453 
                                                                                               

Stand per 31 december                                                                                               5.283                               5.154
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6.8    TECHNISCHE VOORZIENINGEN 
Voor nog te betalen schaden
Uit hoofde van artikel 25 Wam (Waarborgfonds):

                                                                                                                                           2016                                            2015
                                                                                                                                     Aandeel                                      Aandeel
                                                                                                               Bruto          Herverz.                Bruto          Herverz.
                                                                                                                                                                              

Claims in behandeling                                                                                89.803                3.600              84.451                3.600
IBNR-claims                                                                                                  20.800                        0              26.100                        0
Schadebehandelingskosten                                                                         2.100                        0                2.100                        0

                                                                                                           112.703                3.600            112.651                3.600

Uit hoofde van artikel 27o Wam (Schadevergoedingsorgaan):                                                                            
                                                                                                                                                                              

Claims in behandeling                                                                                      547                        0                    850                        0
IBNR-claims                                                                                                        150                        0                    150                        0

                                                                                                                   697                        0                1.000                        0
                                                                                                                                                                              

Totaal generaal                                                                                          113.400                3.600            113.651                3.600
                                                                                                                                                                              

Het verloop van het saldo is als volgt:                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                     Aandeel                                      Aandeel
                                                                                                               Bruto          Herverz.                Bruto          Herverz.
                                                                                                                                                                              

Saldo per 1 januari                                                                                   113.651                3.600            124.508                3.600
schadebetalingen, voorgaande jaren                                                     -34.465                        0             -35.382                        0
schadebetalingen, huidig jaar                                                                  -33.356                        0             -31.934                        0
gemelde schaden huidig jaar                                                                    70.673                        0              69.407                        0
uitloopresultaat                                                                                            -3.104                        0             -12.948                        0

Saldo per 31 december                                                                           113.400                3.600            113.651                3.600

In de technische voorziening per ultimo 2016 is in totaal voor € 1,6 miljoen (2015: € 1,8 miljoen) opgenomen aan 
verplichtingen van het Waarborgfonds inzake het faillissement van Ineas.
Het saldo van de technische voorziening voor nog te betalen schade bestaat voor € 88,6 miljoen (2015: € 84,5 miljoen)
uit aan te houden voorziening voor personenschaden.
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6.9    KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

                                                                                                                                                                     2016                 2015
                                                                                               

Crediteuren                                                                                                                                                               53                      76
Overige schulden                                                                                                                                                   675                    574

                                                                                                                                                                        728                    650

In de overige schulden zit het rekening courantsaldo met de Vereende begrepen groot 500 (2015: 457). 
Het saldo is per direct opvraagbaar. Er zijn geen afspraken tussen het Waarborgfonds en de Vereende over  de periode
waarin het saldo wordt verrekend en/of over rentevergoedingen.

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

7     Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

7.1    IN REKENING GEBRACHTE BIJDRAGEN
Op basis van opgaven (conform artikel 24 lid 1 Wam) van verzekeringsmaatschappijen omtrent het aantal verzekerde
motorrijtuigen en de opgave van de Staat over het aantal eigen motorrijtuigen, werd de volgende bijdrage in rekening
gebracht:

in 2016                                                                                                                                                                                                      
9.553.966 gekentekende motorrijtuigen                                                                                            à         € 6,20              59.235
1.678.834 niet-gekentekende motorrijtuigen                                                                                   à         € 0,95                1.595
Nagekomen afrekening voorgaande jaren                                                                                                                                     21
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                      60.851
                                                                                                                                                                                                                   
in 2015                                                                                                                                                                                                      
9.403.729 gekentekende motorrijtuigen                                                                                            à         € 6,50              61.124
1.653.965 niet-gekentekende motorrijtuigen                                                                                   à         € 1,00                1.654
Nagekomen afrekening voorgaande jaren                                                                                                                                     98
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                      62.876

7.2    OPBRENGST VRIJSTELLINGSBEWIJZEN
Dit betreft de van gemoedsbezwaarden ontvangen bedragen inzake de aan hen, in het kader van artikel 19 Wam, 
verstrekte vrijstellingen voor het sluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
De tarieven worden jaarlijks door de Minister van Financiën (artikel 20 Wam) vastgesteld op voorstel van het Waarborg-
fonds en rekening houdende met de omvang van het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden.

7.3    HONORARIUM SCHADEVERGOEDINGSORGAAN
Conform internationale afspraken is het Schadevergoedingsorgaan bevoegd om voor de behandeling van schaden een
honorarium in rekening te brengen aan soortgelijke schadevergoedingsorganen en verzekeringsmaatschappijen.
Het honorarium is afhankelijk van het totale bedrag van de uitgekeerde schade en bedraagt 15% van de schade met een
minimum van € 200 en een maximum van € 3.500.
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7.4    FINANCIËLE BATEN
De opbrengst uit financiële baten bestaat uit rente op deposito´s en op in rekening-courant aangehouden gelden.

7.5    SCHADELAST
                                                                                                                                                                     2016                 2015
                                                                                                                                                    

Bruto schaden                                                                                                                                                   63.273              60.666
Wijziging voorziening voor nog te betalen schaden                                                                                       -250             -10.856
Saldo Herverzekeringsbaten en -lasten                                                                                                             244                    270
Verhaalde schaden                                                                                                                                           -3.859               -2.596
Schaderegelingskosten                                                                                                                                      5.457                6.650

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  64.865              54.134
                                                                                                                                                    

Bruto schaden                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    

Waarborgfonds (cf. artikel 25 Wam)                                                                                                             63.016              60.649
Schadevergoedingsorgaan (cf. artikel 27o Wam)                                                                                             257                      17

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  63.273              60.666

Gesplitst naar de categorieën in artikel 25 lid 1 Wam zijn de bruto schaden van het Waarborgfonds als volgt te verdelen:

                                                                                                                                           2016                                            2015
Schaden veroorzaakt door                                                                        bedrag                       %              bedrag                       %

                                                                                                                                                    
a. onbekend gebleven motorrijtuigen                                                     52.127                      83              49.903                      82
b. niet-verzekerde motorrijtuigen                                                               8.912                      14                6.607                      11
c. door diefstal of geweld verkregen motorrijtuigen                               1.582                        3                1.919                        3
d. onvermogen van de verzekeraars                                                              208                        0                1.377                        2
e. motorrijtuigen met een vrijstelling gemoedsbezwaarden                    187                        0                    843                        1

                                                                                                                                                    
                                                                                                             63.016                    100              60.649                    100
                                                                                                                                                

Wijziging voorziening voor nog te betalen schaden                                                                  
                                                                                                                                                                     2016                 2015

Waarborgfonds                                                                                                                                                         53             -11.286
Schadevergoedingsorgaan                                                                                                                                  -303                    430

                                                                                                                                                                      -250             -10.856
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Verhaalde schaden
Dit betreft de baten uit hoofde van het recht van verhaal dat het Waarborgfonds krachtens artikel 27t (Schadevergoe-
dingsorgaan) en 28 Wam verkrijgt tegen de aansprakelijke personen en degenen die hun verplichting tot verzekering
met betrekking tot het motorrijtuig waarmee de schade is veroorzaakt niet zijn nagekomen.

                                                                                                                                                                     2016                 2015
                                                                                                                          

Verhaalsopbrengsten                                                                                                                                         2.838                1.673
Mutatie voorziening                                                                                                                                           1.067                    476
Schadevergoedingsorgaan, incl honorarium                                                                                                     -46                    447

                                                                                                                                                                    3.859                2.596

In de mutatie voorziening voor verhaalde schade is de opgenomen vordering op de boedel van Ineas begrepen. 
De mutatie voor deze vordering bedroeg in 2016: 0 (2015: 765 negatief).
Het restant van de mutatie in de voorziening betreft de mutatie op de verhaalsvordering op onverzekerde aansprakelij-
ken. Met ingang van 2016 is gebruikmaking van historische ontvangstpatronen ten behoeve van de waardering van 
verhaalsvorderingen mogelijk. Dit heeft in 2016 geleid tot een mutatie in de voorziening van 1.500.

Schaderegelingskosten
Dit betreft uitsluitend externe schadebehandelingskosten. Interne schadebehandelingskosten zijn opgenomen onder
de bedrijfskosten.

Expertisekosten                                                                                                                                                  1.766                1.812
Leges, proces-, advies- en verhaalskosten                                                                                                        318                    416
Buitengerechtelijke kosten                                                                                                                               3.373                4.422

                                                                                                                                                                    5.457                6.650

BEDRIJFSKOSTEN
         
7.6    Personeelskosten

                                                                                               
Doorberekende personeelskosten de Vereende                                                                                           3.674                3.836
Doorberekende overige personeelskosten De Vereende                                                                               454                    291

                                                                                               
                                                                                                                                                                    4.128                4.127
                                                                                               

Gemiddeld aantal werknemers uitgedrukt in volledige dienstverbanden                                                       0                        0
                                                                                               

Met ingang van 1 juli 2011 heeft Waarborgfonds zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Vereende, ten gevolge waarvan
alle medewerkers in dienst zijn getreden bij de Vereende. De Vereende belast de ten behoeve van Waarborgfonds 
gemaakte kosten door op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten zonder opslag voor risico of winst.
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Beloning bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting acteert de facto als een toezichthoudend orgaan. 
De uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de directie.
Alleen de voorzitter van het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden een beloning, de overige bestuursleden 
ontvangen geen beloning of andere vorm van vergoeding. De beloning van het bestuur ligt binnen de normen zoals 
opgenomen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
De beloning en wijzigingen in de beloning worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministers van Financiën en Veilig-
heid en Justitie. 

Het bestuur heeft de Vereende aangesteld als directeur. De kosten van de Vereende, waaronder de kosten van de directie
van de Vereende, worden door de Vereende aan het Waarborgfonds doorbelast op basis van de werkelijk gemaakte
kosten. De directieleden van de Vereende worden gezien als functionarissen zonder dienstbetrekking waarop de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing is. Ten aanzien van de
kosten voor de directie is vastgelegd dat deze niet meer mogen bedragen dan het met de bestede tijd overeenkomend
percentage van de wettelijke norm zoals vastgelegd in de WNT. De bezoldiging en wettelijke norm per functionaris 
bedraagt als volgt:
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        2016
(x € 1,000)                                                                                                                                                               
Leidinggevende topfunctionarissen                                                                         I.A. Visscher                       N.J.M. Barendse
Functie                                                                                                                                directeur                                    directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016                                                                       31-12                                           31-12

WNT-maximum                                                                                                                         188*                                              179
                                                                                                                                                                                                               
Beloning                                                                                                                187                      157 
Sociale verzekeringspremies                                                                              -                       -   
Belastbare vaste en variabele vergoedingen                                                 1                     3 
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn         36                     21
                                                                                                         
                                                                                                                               224                      181
                                                                                                         
Beloning doorbelast aan het Waarborgfonds                                               83                     79 

                                                                                                         
*De aanvang van de functievervulling is 1 april 2015. Derhalve is het WNT-maximum 2016, met toepassing van artikel 4
Uitvoeringsbesluit WNT, over de periode 1 januari tot en met 31 maart €54.000 en over de periode van 1 april tot en
met 31 december € 134.250, tezamen € 188.250.

Toezichthoudende topfunctionarissen

                                                                                                   R.J.Hof         L.J.H.Ceelen      M.M.de Jager        M.M.Heezen T.L.W.M.Mallant
Functiegegevens                                                          Voorzitter                     Lid                     Lid                     Lid                     Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016        1/1 - 31/12      1/1 - 31/12      1/1 - 31/12      1/1 - 31/12      1/1 - 31/12

                                                                                                                                                                              
Individueel WNT-maximum                                                    27                      18                      18                      18                      18

                                                                                                                                                                              
Beloning                                                                                     12                         -                         -                         -                         -
Belastbare onkostenvergoedingen                                           -                         -                         -                         -                         -
Beloningen betaalbaar op termijn                                            -                         -                         -                         -                         -

Totaal                                                                                          12                         -                         -                         -                         -
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De directieleden hebben een fulltime dienstverband met de Vereende. 
De directiekosten worden op basis van de vastgestelde verdeelsleutels voor 44,2% (2015: 46,5 %) door de Vereende
doorbelast aan het Waarborgfonds, gemaximeerd tot het wettelijke normbedrag.

7.7    Beheerkosten                                                                                                                                             2016                 2015
                                                                                                                          

Huisvestingskosten                                                                                                                                                421                    399
Kantoor- en algemene kosten                                                                                                                              760                    818
Automatiseringskosten                                                                                                                                         538                    538
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa                                                                                                         468                    495

                                                                                                                                                                    2.187                2.250

In de beheerkosten zijn doorberekende kosten van de Vereende begrepen ter hoogte van 1.445 (2015: 1.366).

Onder de Kantoor- en algemene kosten is 76 (2015:65) opgenomen voor accountantskosten. Dit betreft geheel de 
controle van de jaarrekening.

BELASTINGEN
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

8.     Toelichting op de Balans

Ontvangen en betaald inzake regresconvenanten
Het Waarborgfonds incasseert jaarlijks bij verzekeraars die deelnemen in daartoe afgesloten convenanten verhaals -
vorderingen uit hoofde van ANW, WLZ- en WMO-uitkeringen en betaalt deze ná incasso door aan de betreffende uit -
keringsinstanties.

                                                                                                                          
Regres ANW                                                                                                                                                            682                    780
Regres WLZ                                                                                                                                                        10.141                8.173
Regres WMO                                                                                                                                                     10.751              10.262

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                  21.574              19.215

Bestuur                                                                               Directie
mr. drs. R.J. Hof (voorzitter)                                           De Vereende N.V.
mr. L.J.H. Ceelen                                                               mw. mr. I.A. Visscher
mw. M.M. Heezen                                                            N.J.M. Barendse RA
mw. M.M. de Jager                                                          
mr. T.L.W.M. Mallant                                                        
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en het bestuur van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer

Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer op 31 december 2016 en van het resultaat over
2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), de bepalingen
bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de finan-
ciële rechtmatigheid betreffende de bijdragen, opbrengst vrijstellingsbewijzen en de schadebetalingen in overeenstem-
ming met de artikelen 19, 20, 24, 25, 26 en 27o van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te Rijswijk
(‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2016;
• de staat van baten en lasten over 2016; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige

toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), 
Voor de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen betreffende de bijdragen, opbrengst vrijstellings -
bewijzen en de schadebetalingen is gebruik gemaakt van de artikelen 19, 20, 24, 25, 26 en 27o van de Wam.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
en de Regeling Controleprotocol WNT 2016 vallen en het Protocol toetsing rechtmatigheid, zoals overeengekomen 
tussen Stichting Waarborgfonds Motorverkeer en de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën. Onze verant-
woordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening en Regeling Controleprotocol WNT 2016 en Protocol toetsing rechtmatigheid’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer zoals vereist in de Verordening inzake de onafhanke-
lijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag; en
• de overige gegevens
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Overige gegevens

Terug naar inhoudsopgave
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten

Onze benoeming
Wij zijn op 10 december 2015 benoemd als externe accountant van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer door het
bestuur volgens een besluit van de algemene bestuursvergadering op 10 december 2015. Wij zijn nu voor een onaf -
gebroken periode van 1 jaar accountant van de stichting.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening, Regeling Controleprotocol WNT 2016
en Protocol toetsing rechtmatigheid en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de 

bepalingen bij en krachtens de WNT en voor de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen betreffende
de bijdrage, opbrengsten vrijstellingsbewijzen en bruto schaden in overeenstemming met de artikelen 19, 20, 24,
25, 26 en 27o van de Wam; en voor

• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opma-
ken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeur-
tenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een 
redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controle -
verklaring.

Rotterdam, 15 mei 2017

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. M.P.A. Corver RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Waarborgfonds 
Motorverkeer

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol
WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zeker-
heid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle
bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samen-
spanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaam-
heden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis 
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen
en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
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Kerncijfers
ALGEMEEN         2016 2015                 2014                 2013                 2012                 2011

Aantal in behandeling 
genomen nieuwe schaden                    46.164              44.316              45.174              46.949              47.855              54.255

Totaal uitgekeerd bedrag 
(x € 1.000)                     63.016              60.649              51.270              57.993              58.998              68.033

Aantal motorrijtuigen waarvoor door verzekeraars, de Staat en de Gemoedsbezwaarden een bijdrage werd gestort:     

Gekentekende motorrijtuigen        9.553.966        9.403.729        9.541.551        9.695.948        9.432.530        9.382.796
Niet-gekentekende 
motorrijtuigen en bromfietsen       1.678.834        1.653.965        1.605.605        1.597.644        1.569.288        1.498.261

GEMOEDSBEZWAARDEN

Aantal motorrijtuigen waarvoor een vrijstelling is afgegeven:       

Gekentekende motorrijtuigen                4.751                4.694                4.638                4.549                4.437                4.295
Niet gekentekende 
motorrijtuigen en bromfietsen                  798                    783                    788                    813                    867                    836

BIJDRAGE VERZEKERAARS EN STAAT

De basis van de inkomsten van het Waarborgfonds is de jaarlijkse bijdrage door de verzekeraars en de Staat op grond
van het aantal verzekerde motorrijtuigen en motorrijtuigen van het Rijk.   

De ontwikkeling van de jaarlijkse bijdrage per motorrijtuig is als volgt:        

in Euro                  2016                 2015                 2014                 2013                 2012                 2011

Gekentekende motorrijtuigen                  6,20                   6,50                   7,00                   7,70                   7,70                   6,60
Niet gekentekende 
motorrijtuigen en bromfietsen                 0,95                   1,00                   1,10                   1,20                   1,20                   1,05

Terug naar inhoudsopgave
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SCHADECIJFERS NAAR SCHADESOORT

Aantal ontvangen schaden per jaar                                                                                               

                                                                                          Parkeer-                 Weg-            Overige        Personen-               Totaal
                                                                                            schade        meubilair-         materiële              schade                          
                                                                                                                       schade              schade                                                     
                                                                                                                                                                                                                   
2012                                                                                    26.404              15.529                4.712                1.210              47.855
2013                                                                                    25.132              15.680                4.790                1.347              46.949
2014                                                                                    22.796              15.987                5.205                1.186              45.174
2015                                                                                    22.359              16.266                4.608                1.083              44.316
2016                                                                                    22.230              18.269                4.405                1.260              46.164

Betaald schadebedrag per jaar                                                                                                                                 
(bedragen x € 1.000)                                                                                                                                                    

                                                                                          Parkeer-                 Weg-            Overige        Personen-               Totaal
                                                                                            schade        meubilair-         materiële              schade                          
                                                                                                                       schade              schade                                                     
                                                                                                                                                                                                                   
2012                                                                                    17.343              20.626                7.595              13.434              58.998
2013                                                                                    17.008              20.087                6.655              14.243              57.993
2014                                                                                    14.884              17.900                6.902              11.585              51.271
2015                                                                                    16.105              23.293                7.875              13.376              60.649
2016                                                                                    16.424              24.272                6.839              15.481              63.016
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SCHADECIJFERS NAAR SCHADECATEGORIE
         
Aantal ontvangen schaden per jaar
                                                                                                                                                                                                                   
                                                            Onbekend                                           Onverzekerd                                                                  

                                                                                onbekend                        Niet-          Door diefstal                        Door      Motorrijtuigen                      Totaal

                                                                                  gebleven            verzekerde               of geweld          onvermogen                  met een

                                                                            motorrijtuig      motorrijtuigen               verkregen                    van de              vrijstelling

                                                                                                                                          motorrijtuigen            verzekeraar              gemoeds-

                                                                                                                                                                                                                bezwaarden                                 

2012                                                          45.813                1.597                    360                        0                      85              47.855
2013                                                          45.025                1.448                    389                        0                      87              46.949
2014                                                          43.235                1.544                    301                        0                      94              45.174
2015                                                          42.667                1.313                    231                        0                    105              44.316
2016                                                          44.443                1.415                    219                        0                      87              46.164

Betaald schadebedrag per jaar                                                                            
(bedragen x € 1.000)                                                                                               

                                                            Onbekend                                           Onverzekerd                                                                  

                                                                                onbekend                        Niet-          Door diefstal                        Door      Motorrijtuigen                      Totaal

                                                                                  gebleven            verzekerde               of geweld          onvermogen                  met een

                                                                            motorrijtuig      motorrijtuigen               verkregen                    van de              vrijstelling

                                                                                                                                          motorrijtuigen            verzekeraar              gemoeds-

                                                                                                                                                                                                                bezwaarden                                 

2012                                                          48.915                6.874                1.846                1.169                    194              58.998
2013                                                          48.179                7.820                1.622                    236                    136              57.993
2014                                                          41.604                7.059                1.417                1.004                    187              51.271
2015                                                          49.903                6.607                1.919                1.377                    843              60.649
2016                                                          52.127                8.912                1.582                    208                    187              63.016
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