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Amstelveen, 18 december 2020 

 

 

Onderwerp: MS Amlin en Brexit 

 

Geachte relatie, 
 

Met deze brief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen rondom de Brexit. Ook wat deze 
betekenen voor de verzekeringen die via uw bemiddeling bij MS Amlin lopen. 
 
Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode 
Op 31 januari 2020 heef t het Verenigd koninkrijk (“VK”) de Europese Unie (“EU”) verlaten. Er geldt nu 
een overgangsperiode. Deze duurt tot en met 31 december 2020. De overgangsperiode wordt 
gebruikt om te onderhandelen over handelsovereenkomsten tussen het VK en de landen van de EU, 
inclusief de implementatie daarvan. Gedurende deze overgangsperiode verandert er niets voor de 
verzekeringen die via uw bemiddeling bij MS Amlin lopen. Hierover hebben wij u begin dit jaar ook 
geïnformeerd. 
 
Na 31 december 2020 gelden 2 mogelijke scenario’s 
Tot op heden is er helaas nog geen duidelijkheid over de situatie na 31 december 2020. Er gelden 
nog steeds 2 mogelijke scenario’s: 
 
1. Einde van de overgangsperiode met handelsovereenkomsten tussen  

het VK en de landen van de EU; of 
2. Einde van de overgangsperiode zonder handelsovereenkomsten tussen  

het VK en de landen van de EU (no-deal Brexit). 
 
Verzekeren van risico’s bij handelsovereenkomsten tussen het VK en de EU 
Bij scenario 1 wordt de inhoud van de handelsovereenkomst bepalend voor de 
verzekeringsmogelijkheden binnen het VK en de EU. Wij schatten in dat deze grotendeels aansluit bij 
hetgeen vóór de Brexit gold. 
 
Verzekeren van risico’s bij een no-deal Brexit 
Op dit moment lijkt een no-deal Brexit (scenario 2) het meest waarschijnlijk. Komt er een no-deal 
Brexit? Na 31 december 2020 geldt dan voor de landen van de Europese Economische Ruimte 
(“EER”)1 en het VK het volgende: 
 
Verzekeren van risico’s binnen het VK 
• Verzekeraars in de EER die nu toestemming hebben om risico’s in het VK  te verzekeren, kunnen 

dat nog maximaal 3 jaar blijven doen op basis van de Temporary Permissions Regime (“TPR”), 
mits zij toestemming hebben gekregen van de Britse Toezichthouder; 

• Risico’s in het VK kunnen worden verzekerd via verzekeraars in het VK of via verzekeraars in de 

EER, mits toegelaten tot TPR. 
 
Verzekeren van risico’s binnen de EER 
• Er is geen sprake van wederkerigheid. Britse verzekeraars die nu op basis van 

paspoortregelingen risico’s binnen de EER verzekeren, verliezen hun toestemming om dat te 
blijven doen; 

• Risico’s in de EER kunnen in beginsel alleen worden verzekerd via EER geautoriseerde partijen.  
 

 
1 EER = EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
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Na 31 december 2020 verandert er niets voor u en uw klanten 
Onze entiteiten MS Amlin Insurance SE (“MS AISE”) en MS Amlin Marine NV (“MS AMNV”) hebben 
toestemming van de Britse Toezichthouder gekregen. Op basis van TPR kunnen wij, ongeacht welk 
scenario, na 31 december 2020 nog maximaal 3 jaar risico’s in het VK verzekeren. Daarbij blijven wij 
gebruik maken van de bestaande paspoortregelingen tussen het VK en de EER. Hierdoor blijven alle 
contracten voor de duur van TPR (maximaal 3 jaar) ongewijzigd.  
 
Hoe definieert MS Amlin de dekkingsgebieden EU en EER? 
In onze voorwaarden en/of op het polisblad leest u onze definitie van het dekkingsgebied. Staat in de 
polis dat de EU of de EER het dekkingsgebied is? Dan geldt bij MS Amlin: 
 
• Dekkingsgebied EU = EU and the UK 
• Dekkingsgebied EEA = EEA and the UK 
 
Deze def inities gebruiken wij ook na 31 december 2020. Dit is onafhankelijk van welk scenario van 
toepassing zal zijn. Wilt u deze definities vastgelegd hebben? Dit kunt u doen door het aanpassen van 
het dekkingsgebied of door opname van een clausule. Maakt u zelf de polis op? Dan kunt u dit zelf 
aanpassen. Maakt MS Amlin de polis op? Dan kunt u MS Amlin verzoeken het aan te passen.  
 
Heeft u vragen?  
Graag bieden wij u zoveel mogelijk zekerheid. Wij brengen u daarom, telkens wanneer nodig, op de 
hoogte van onze plannen en vorderingen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neemt u dan contact op 
met uw contactpersoon bij MS Amlin. Hij of zij helpt u graag! 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gielijn Arends                                               René van de Wiel 
Country Manager NL & GE          Country Manager NL 
MS Amlin Insurance SE          MS Amlin Marine NV 
 
 
  
           

 
 


