
Roltransparantie                      
 
 
Met een volledig aandelenbelang heeft Dijkstra Assurantiën Beheer b.v., welke ook een volledig 
aandelenbelang heeft in het bemiddelingsbedrijf Dijkstra Assurantiën b.v., volmachtbedrijf Thomas 
Assuradeuren b.v. opgericht. Binnen het volmachtbedrijf treden wij op als ‘gevolmachtigde’ van de 
volgende verzekeraars (volmachtgevers): 
 
ARAG 
ASR 
Avéro Achmea 
Nationale Nederlanden  
Reaal 
 
Als ‘gevolmachtigde’  zijn wij binnen de afspraken die wij hiervoor met verzekeraars hebben gemaakt 
bevoegd om verzekeringsrisico’s zelfstandig te beoordelen en bij acceptatie hiervoor een 
verzekeringspolis af te geven. Schadeclaims worden door ons zelfstandig behandeld en afgewikkeld.  
Doordat zowel de bemiddelings- als volmachtactiviteiten bij ons onder één dak plaatsvinden, zijn wij 
in staat om maatwerk en extra service te verlenen.  
 
Dijkstra Assurantiën B.V. treedt namens de klant op als ‘bemiddelaar’, terwijl Thomas Assuradeuren 
B.V. namens genoemde verzekeraars optreedt als ‘gevolmachtigde’. Onze organisatie is hierbij zo 
ingericht, dat wij op verantwoorde wijze de belangen van onze klant en die van verzekeraars in het 
oog houden. Mocht zich toch een conflicterende situatie voordoen, bijvoorbeeld  bij de beoordeling 
van een risico of bij een schadeclaim, dan wordt de kwestie via onze interne procedure behandeld. 
 
Thomas Assuradeuren B.V. is een volledig zelfstandig bedrijf, verzekeraars hebben hierin geen 
aandelenbelang. 
 
Het kan zijn dat u vragen heeft over onze rol als adviseur of als gevolmachtigde agent. U kunt 
hiervoor dan contact opnemen via onze contactgegevens. Wij geven u dan graag verdere uitleg. In 
geval van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure. 
 
Conflicterend belang  
 
Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen 
uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde 
efficiency-voordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen 
onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.   
 
Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd: 
 
De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid; 
Indien de in het handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen 
duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) 
gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf; 



Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige 
documenten worden genomen: 
Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk 
leider van het volmachtbedrijf; 
In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van 
de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever. 
Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze 
(volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen 
worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers. 


