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en verrijken we tot waardevolle kennis waarmee we de  

verzekeringsbranche inspireren om vooruit te denken.
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zijn de belangrijkste schadeoorzaken, welke verschuivingen 
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en preventie? 

Dit en nog veel meer vindt u in de FWD trendrapporten 

van CED rond Property, Mobility en Vitality. Stuk voor stuk  

waardevolle naslagwerken voor iedereen die onze ambitie 

deelt: moving forward. 

Vraag vandaag nog een exemplaar aan op www.ced.group 

of info@ced.group. 
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Als we op straat lopen, is een praatje over het weer gauw gemaakt. Het is een geliefd 
gespreksonderwerp in ons land, al komt het doorgaans neer op gemopper. Ook in deze 
uitgave vormen het weer én het klimaat een onderwerp dat veel aandacht krijgt. We 
komen er gewoon niet omheen. 

Mondiaal gaat 2017 door het derde kwartaal een heel slecht schadejaar worden. Uit 
verschillende ‘catnat’ rapportages blijkt dat Harvey, Irma en Maria er met tientallen mil-
jarden aan verzekerde schade erg hard inhakken. De internationale herverzekeringswe-
reld zal op zoek moeten naar een nieuw evenwicht, en dat geldt des te sterker voor die 
herverzekeraars die zwaar in de VS tekenen. Ook op ons continent zorgen storm, regen 
en hagel voor catastrofale schade. Een oud spreekwoord luidt ‘Het regent bakstenen’, 
ofwel het hagelt flink. Zou men ooit hebben kunnen bevroeden, dat dit tegenwoordig 
zowat letterlijk genomen kan worden? Ook wetenschappers hebben niet goed kunnen 
voorzien hoe groot de verwoestende kracht van hagel zou gaan worden. In het kli-
maatrapport van het Verbond van Verzekeraars wordt gesteld dat in vorige studies de 
effecten van hagel schromelijk zijn onderschat. Op die wijzigingen in het klimaat zullen 
verzekeraars bijzonder scherp moeten varen, want het weer is niet de enige oorzaak 
van het feit dat verzekeraars steeds meer vet op de botten kwijtraken. 

Vorig jaar lag het resultaat van de schadeverzekeraars in ons land onder de nullijn, met 
- naast de hagelcalamiteit - als een van de belangrijke oorzaken de ontwikkelingen bij 
letsel. Cyber is nog zo’n dossier waarvan de toekomst ongewis is. We zullen met deze 
en andere onzekerheden moet omgaan, en tegelijkertijd de handen uit de mouwen 
moeten steken om door te ontwikkelen. Als we de schadelast op sommige terreinen 
niet voldoende kunnen drukken, dan wel de kosten. Straight through processing, robo-
tisering en heel veel andere insurtech-toepassingen, zullen daarbij kunnen helpen en 
zullen de klanten ook nieuwe producten en diensten kunnen gaan bieden. Verzeker-
den die in hun huis of bedrijf omgeven gaan worden met slimme sensoren, zullen een 
andere verzekeringsbehoefte gaan voelen. In dit jaarboek plegen we enige geschied-
schrijving - geschiedenis kunnen we gebruiken om het heden beter te begrijpen en de 
toekomst beter te kunnen vormen – en kijken we vooral vooruit. Op 2018 en nog veel 
verder. Op een duurzame schadebranche.

Jan Schrijver, hoofdredacteur

Op zoek naar nieuw evenwicht
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Ambidextrous
Ambidextrous? Ja, 2018 zal een jaar zijn waarin menig 

schadeverzekeraar zich ambidextrous voelt. Of liever gezegd: 

moet zijn. Letterlijk vertaald betekent het: tweehandig. In de 

context van de huidige markt: de problemen en uitdagingen 

in de bestaande business gaan niet weg door een goed 

gesprek over blockchain en zullen nu opgelost moeten 

worden. Tegelijk zal juist meer dan ooit moeten worden 

nagedacht over innovatie en nieuwe businessmodellen. Dat 

is lastig. Vaak heb je een voorkeur voor een bepaalde hand 

(in dit geval oud of nieuw) en is tweehandig bezig zijn best 

moeilijk te coördineren. Probeert het maar eens. 

Deze tweezijdige agenda zien we binnen het Verbond ook 
bij de schadeverzekeraars. Bij de huidige business staat het 
volmachtdossier hoog op de agenda. De ingezette lijn naar 
het met elkaar meer ‘in control’ raken, bijvoorbeeld ten aan-
zien van datakwaliteit, moet echt met kracht worden door-
gezet. Dat is ook wat toezichthouder DNB van ons verwacht. 
Los daarvan moeten we met elkaar de discussie aan over 
de route naar de toekomst. Wat kunnen en mogen we van 
elkaar verwachten? En nog belangrijker: wat mag de klant 
verwachten? 

Een tweede prioriteit is het letseldossier. Terwijl de buiten-
gerechtelijke kosten voor advocaten richting de 300 miljoen 
euro lopen, komen er gaandeweg gewoon weer nieuwe 
schadelast verhogende regels bij, die uiteindelijk betaald 
moeten worden. We zijn niet gerust op de passages in het 
Regeerakkoord hierover en zoeken naar oplossingen voor 
dit steeds duurder en complexer wordende systeem. 

Een derde prioriteit is het klimaat. We zijn de 100.000 claims 
na een paar minuten extreme hagel op 23 juni 2016 (schade 
meer dan 500 miljoen euro) nog niet vergeten. In ons recent 
gepubliceerde klimaatrapport doen we aanbevelingen, ook 
om het thema voor de klant begrijpelijk te houden. In 2018 
moet er veel werk verzet worden om dit te realiseren.

Een prioriteit is en blijft natuurlijk veiligheid. De belangen, 
maar ook de kennis en inbreng van schadeverzekeraars op 
dit punt, zijn substantieel. Dat zien stakeholders ook. Het is 
alleen jammer dat in het Regeerakkoord het woord crimina-
liteitspreventie niet staat. Veiligheid in Nederland schuift: er 
is enerzijds een ‘crime and fear drop’ in de statistieken ten 
aanzien van de traditionele criminaliteit. Tegelijk is er een 
‘crime and fear change’ op vele gebieden aan de gang die 

burgers bezorgd maakt. Schadeverzekeringen richten zich 
nog vaak op het eerste: op de meer traditionele vormen van 
schade door onveiligheid. Wat kunnen of moeten we met 
het tweede? Daar kunnen schadeverzekeraars wellicht meer 
betekenen in de keten. Dat wil zeggen: niet alleen schade-
loosstellen, maar straks ook de slimme deurbel, veiligheids-
sensoren of app alerts aanbieden. Kortom, onze visie op 
veiligheid is toe aan een update in 2018.

Dit laatste punt raakt ook gelijk aan de toekomst. Daar waar 
het woord ‘smart’ voor staat (slimme huizen, slimme auto’s, 
enzovoorts) krijgt de burger meer gemak en vaak ook vei-
ligheid. Dat is toe te juichen, maar voor schadeverzekeraars 
roept het de vraag op welke schade zij precies verzekeren 
op termijn en hoeveel, of dat zij wellicht keuzes moeten ma-
ken in het businessmodel? Daar lijkt het wel op. Migreren we 
van schadeverzekeraars naar zogenoemde ‘risico service ver-
zekeraars’? Het Verbond is in ieder geval druk doende met 
het bekijken van alternatieven voor de autopolis in een toe-
komst met zelfsturende auto’s. En met de vraag wat het con-
cept van ‘connected homes’ voor kansen of bedreigingen 
voor verzekeraars oplevert. Wat dat betreft moeten we ons 
niet blindstaren op blockchain: de ‘internet of things’ roept 
veel urgentere vragen op. 

Kortom: genoeg te doen in 2018! En tweehandigheid is daar-
bij heel prettig… 

door Leo De Boer, directeur Schade Verbond van Verzekeraars
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Resultaat schadeverzekeraars 
3 procent in het rood

“In 2016 hebben verzekeraars weer veel consumenten en bedrijven geholpen. Zo werd voor enkele honderden miljoenen 

euro’s uitgekeerd na schade door een extreme hagelbui op 23 juni. Daarnaast werd bij enkele honderdduizenden ‘reguliere’ 

schades aan opstal en inboedel en ongeveer een miljoen schades aan voertuigen hulp geboden, zodat de getroffenen 

zo snel mogelijk hun leven weer op konden pakken. Verder regelden verzekeraars vergoedingen van inkomensderving bij 

arbeidsongeschiktheid en verzorgden ze de pensioenregelingen van circa één miljoen actieve deelnemers”, zo benadrukt 

het Verbond van Verzekeraars in zijn ‘Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2016’ de kern van het verzekeren: het 

helpen van consumenten en bedrijven.

Verzekeraars boden hulp bij extreme hagelschade én bij reguliere 
schades zoals honderdduizenden woonverzekeringen en een miljoen 

motorrijtuigenschades

Daarbij wordt aangetekend dat de verzekeringsmarkt dit 
helpen van consumenten en bedrijven moet doen niette-
genstaande ‘enkele grote uitdagingen’. Genoemd worden de 
zeer lage rente, de vergrijzing, de hevige concurrentie en de 
verzadigde markten. “Verzekeraars zijn zich bewust van de 
noodzaak van verandering om verzekeringen voor iedereen 
betaalbaar te houden en een relevante en maatschappelijk 
onmisbare rol te kunnen blijven vervullen”, aldus het Ver-
bond. Die verandering betreft onder meer diversificatie en 
schaalvergroting en het benutten van nieuwe marktkansen. 
In 2016 groeide de Nederlandse economie met 2,1 procent, 
de hoogste groei in de afgelopen negen jaar, en daalde de 
werkloosheid met bijna een vol procentpunt. De gunstige 
economische ontwikkeling zien we in de verzekeringssector 
niet overal terug, merkt het Verbond op. Zowel de omzet als 
het resultaat staan onder druk. In 2016 was er wel sprake van 
een lichte premiegroei (3%), maar van een resultaat dat nu 
echt in het rood duikt (van 0% in 2015 naar -3% in 2016). 
In de grafiek hiernaast ziet u de ontwikkeling van 2012 tot 
2016 van het resultaat van schadeverzekeringen (exclusief 
ziektekosten en inkomen), na rente, zowel vóór herverzeke-
ring als na herverzekering. 

verantWoording

Hieronder genoemde premies zijn exclusief assurantiebe-
lasting. De berekeningen zijn gebaseerd op een panel van 
verzekeraars, maar alle uitkomsten zijn opgeschaald naar 

de omvang van de gehele Nederlandse verzekeringsbran-
che. Vanwege de omvang van het panel is de ophoging vol-
doende betrouwbaar om uitspraken over de gehele markt 
te kunnen doen (de genoemde bedragen en aantallen in dit 
jaarverslag over voorgaande jaren kunnen op bepaalde pun-
ten afwijken van de bedragen en aantallen zoals vermeld in 
eerdere jaarverslagen. De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn bijstellingen op oude jaren, veranderingen in panelsa-
menstelling, gewijzigde verslagleggingsregels of aansluiting 
bij DNB-cijfers. De gepresenteerde resultaten zijn afkomstig 
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van het CVS, tenzij anders vermeld. Wij behandelden het ‘fi-
nancieel jaarverslag verzekeringsbranche 2015’ in de Alma-
nak van vorig jaar op bladzijde 42 en verder). 

hagelBUi

“Naast ongeveer 100.000 branden, 300.000 waterschades 
en een miljoen schades aan voertuigen, was op 23 juni 2016 
sprake van een extreme hagelbui die vele mensen dupeerde 
en voor honderden miljoenen euro aan schade veroorzaak-
te”, zo meldt het Verbond. “De schadelast lag in 2016 dan ook 
fors hoger dan in andere jaren. Dit is direct terug te zien in 
het resultaat van de schadeverzekeraars, wat ook vóór her-
verzekering voor het eerst in jaren onder de nul uitkwam. 
Het premievolume laat een iets betere ontwikkeling zien. 
Na een jarenlange daling zien we hier in 2016 voor het eerst 
weer een lichte groei van bijna 3%.” 

“De stijging van het premievolume is niet voldoende om het 
tij te keren. Als gevolg van onder andere sterk stijgende let-
selschades, meer regres door overheden en duurdere elek-
tronica neemt de schadelast ook toe. Daarnaast was in 2016 
sprake van een hevige hagelbui die voor honderden miljoe-
nen euro’s aan schade heeft veroorzaakt. De geleden schade 
stijgt in 2016 dan ook met 11 procent ten opzichte van 2015, 
waardoor het resultaat blijft dalen en negatief wordt, zowel 
voor als na herverzekering”, aldus het verslag. Het resultaat 
na rente in procenten van de bruto verdiende premie na 
herverzekering is -3 (2015: 0), voor herverzekering -2 (2015: 
4). De netto combined ratio verslechterde van 103% in 2015 
tot 107% in 2016. Deze ratio geeft het totaal van de geleden 
schade en bedrijfskosten weer in verhouding tot de verdien-
de premie en is daarmee een maatstaf die weergeeft in hoe-
verre de uitgaven van een verzekeraar gedekt worden door 
de inkomsten.

 Premie in % groei t.o.v.  Netto Resultaat in % Resultaat in %   
 in euro miljard 2015 combined bruto bruto
   ratio verdiende verdiende
    premie 2016 premie 2015

Motor 4,0    4 114 -10 -7

Brand   3,5    2 109   -5  0

Transport   0,5 -12   92  +9 -5

Overige   3,6    5   97  +4 +9

w.o. Aansprakelijkheid   1,1    3   

w.o. Rechtsbijstand  0,7  1   

w.o. Reis en hulpverlening  0,6  1   

Totaal 11,7    3 107   -3  0
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MotorrijtUigen

Motorrijtuigen, kortweg in het verslag aangeduid als Motor, 
is de grootste branche. Hier verslechterde de netto com-
bined ratio van 110 naar 114. Deze ratio ligt nu al vijf jaar 
achtereen ruim boven de 100. Opwaartse factoren voor de 
schadelast bij motorrijtuigen zijn toenemend regres door 
gemeenten en zorgverzekeraars, opwaartse druk smarten-
geld in letselschade door invloed van de landen om ons 
heen, alsook het duurder worden van reparaties door meer 
elektronica-gebruik in auto’s. “Tenslotte speelt ook bij Motor 
de schade van de hagelbui op 23 juni een rol”, stelt het ver-
slag. Van de verzekerde hagelschade van ruim 500 miljoen 
euro komt bijna 100 miljoen euro op het conto van motor-
voertuigen. Het aantal verkeersdoden nam met 1% toe tot 
629. Positief punt is de afname van diefstal bij alle voertui-
gen, behalve bij bedrijfsvoertuigen. 

In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van 2012 tot 
2016 van het resultaat van motor, na rente, zowel vóór her-
verzekering als na herverzekering. 

Dat vooral het WA-gedeelte van de branche Motor voor pro-
blemen zorgt, is te zien in onderstaande tabel met de ver-
schillende resultaten na rente vóór herverzekering (in % van 
bruto verdiende premie).

 2016 2015  
   WA motorrijtuigen -23 -16
   Casco motorrijtuigen 1 1

   Waarvan:
   WA personenauto’s -22 -13
   Casco personenauto’s  -1 0

   WA bedrijfsauto’s  -30  -32
   Casco bedrijfsauto’s 4 5

Vooral in het zakelijke segment 
krijgen Nederlandse verzekeraars 

steeds meer te maken met 
concurrentie van grote 

buitenlandse spelers

Brand

Bij Brand daalde het resultaat na herverzekering van 0% 
naar -5% van de bruto verdiende premie, vóór herverzeke-
ring van 7% naar -3%. De netto combined ratio steeg van 
101% in 2015 tot 109% in 2016. Als een onderscheid wordt 
gemaakt tussen particuliere en zakelijke brand, zien we bij 
het eerste segment een tekenomslag. Het resultaat voor in-
boedel en opstal (na rente vóór herverzekering in % van de 
bruto verdiende premie) daalt van +3 naar -5. “Bij de bran-
che Brand speelt naast de felle onderlinge concurrentie in 
toenemende mate concurrentie vanuit het buitenland een 
rol. Vooral in het zakelijke segment krijgen Nederlandse ver-
zekeraars steeds meer te maken met concurrentie van grote 
buitenlandse spelers en zien we dat de premie daardoor 
onder druk staat”, lezen we in het verslag.  Bij Brand Bedrij-
ven daalde het resultaat van 8% in 2015 naar 5% in 2016. De 
uitzonderlijke hagelstenen in juni hadden vooral hun tol bij 
opstalverzekeringen en bij agrarische verzekeringen.  Licht-
puntje was de daling in inbraken, bij woningen met 14% tot 
56.000 en bij winkels/bedrijven met 9% tot 21.000.  Onder-
deel van Brand zijn technische verzekeringen (Elektronica, 
Machinebreuk en Construction Allrisk, goed voor ruim 200 
miljoen premievolume). Het resultaat nam af van +26% naar 
-14%, de bruto combined ratio nam toe van 79% tot 121%. 
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tranSPort

Bij Transport is het premievolume gedaald, hetgeen vooral 
komt door internationale concurrentie. De daling is het 
sterkst bij de grootste productgroep van Transport ‘Ver-
voerde goederen’.  Het resultaat na herverzekering nam toe 
van -5% tot 9%, vóór herverzekering van -7% naar +15%. De 
netto combined ratio verbeterde van 108% naar 92%. 

overige

De belangrijkste productgroepen bij Aansprakelijkheid, AVP 
en AVB, stegen weliswaar in premievolume, maar hebben te 
maken met stijgende schadelast door letsel. Het resultaat 
voor de Aansprakelijkheid dook van positief 6% naar nega-
tief 8%.  Bij Rechtbijstand was er een lichte toenamen van 
het premievolume en een dito verbeteren van het resultaat, 
van 13% naar 14%. Reisverzekeringen hadden te kampen 
met een daling van het aantal buitenlandse vakanties (met 
name Turkije en Griekenland) en met meer betaalde schade. 
Het resultaat Reis daalde al met al van 15% naar 9%. 
 
ZiektekoSten, inkoMen en leven

De premie voor ziektekostenverzekeringen steeg met 1% 
tot 43,0 miljard euro, voor inkomensverzekeringen steeg 
deze met 2% tot 3,5 miljard euro. Het resultaat van de ziek-
tekostenverzekeraars daalde van +1% naar -1%. Van de in-
komensverzekeraar ging het resultaat eveneens achteruit, 
maar bleef het positief: van 6% in 2015 naar 2% in 2016. In 
het levenbedrijf daalde het premievolume met 7% tot iets 
onder de 14 miljard euro. Het technisch resultaat daalde van 
20% naar 15%.

SolvencY ii

Na jaren van voorbereiding is Solvency II met ingang van 1 
januari 2016 volledig ingevoerd. Dit nieuwe regime houdt 
rekening met een aantal risicocategorieën, zoals het markt-
risico (rente, koersen, waarde o.g.), het verzekeringstechni-
sche risico, het tegenpartijrisico en het operationeel risico. 
Ter compensatie van deze risico’s moeten verzekeraars vol-
doende buffers aanhouden. De mate van solvabiliteit wordt 
uitgedrukt in de solvabiliteitsratio, de verhouding tussen 
aanwezig vermogen en de kapitaalsvereiste. Deze moet bo-
ven de 100 procent liggen. Voor schadeverzekeraars komt 
deze gemiddeld op 170% uit. Voor levensverzekeraars be-
draagt deze eveneens 170%, maar voor zorgverzekeraars ligt 
deze lager (ligt tussen de 155 en 160%).  < 

Solvency II is met ingang 
van 1 januari 2016 
volledig ingevoerd
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DNB-president Klaas Knot…de internationale economie toonde zich weerbaarder dan tevoren gedacht…                                          (bron foto DNB)
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Technologische innovatie 
leidt tot substantiële 

afname totale schadepremie
“Opvallend rustig snorde de wereldeconomie door de troebelen van 2016 heen. De internationale economie toonde zich 

weerbaarder dan tevoren gedacht, met name ten aanzien van een reeks politieke gebeurtenissen die op voorhand werden 

gezien als een risico voor de politieke stabiliteit, investerings- en consumptiebereidheid, en internationale handel”, schrijft 

DNB-president Klaas Knot  in zijn inleiding in het Jaarverslag 2016 van toezichthouder De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

DNB: “Verzekeraars dienen 
zich aan te passen aan de snel 

veranderende omgeving”

De keuze voor de brexit, de Amerikaanse presidentsver-
kiezingen, het Italiaanse referendum en de voortdurende 
geopolitieke onrust in het Midden-Oosten, Noord-Afrika 
en op de Krim leken de wereldwijde economische groei en 
de stabiliteit van de financiële markten nauwelijks te deren. 
Voor 2017 oogt het beeld vooralsnog eveneens positief. 
Het mondiale herstel blijft tot nu toe robuust. Het groeipad 
neemt naar verwachting van het IMF in 2017 en 2018 zelfs 
nog wat toe en komt rond de 3,5% uit. Politieke onzeker-
heid, hernieuwd protectionisme en weerstand tegen globa-
lisering vormen niettemin risico’s voor de langere termijn. 
De nieuwe Amerikaanse president voert beleid op basis van 
een protectionistische en anti-immigratieagenda. De brexit 
wordt geïnterpreteerd als een motie van wantrouwen aan 
Brussel, hetgeen het Europese project voor fundamentele 
kwesties stelt. Deze tendensen gaan gepaard met een reeds 
lage wereldhandelsgroei. Waar het langjarig gemiddelde 
(1983-2007) van de handelsgroei zo’n 7% bedroeg, ligt deze 
sinds 2012 rond de 3%. Persistent hoge schuldniveaus zijn 
een andere bron van zorg. Wereldwijd zijn schuldniveaus 
nog nooit zo hoog geweest: volgens IMF-schattingen is de 
mondiale schuld van de niet-financiële sector opgelopen 
tot 225% van het mondiale bruto binnenlands product (EUR 
135.000 miljard), waarvan ruim twee derde uit private schuld 

bestaat. Inclusief de financiële sector is dit zelfs 325% van het 
bbp. Fiscale prikkels stimuleren vreemd vermogen bij be-
drijven. Fiscale hervorming is nodig om te komen tot meer 
evenwichtige fiscale behandeling van eigen en vreemd ver-
mogen, zodat de prikkels voor excessieve schulden verdwij-
nen. De langdurig lage rente leidt tot een uitholling van de 
positie van financiële instellingen, vooral levensverzekeraars 
en pensioenfondsen. 

BelangrijkSte aandachtSPUnten

Hoewel de crisis voor Nederland grotendeels achter de rug 
is, staat de wereld niet stil en zijn verdere hervormingen no-
dig om de Nederlandse economie voor te bereiden op de 
toekomst. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
n  Een duurzame economie gebaseerd op een effectieve 
 energietransitie
n  Een evenwichtige huizenmarkt
n  Een houdbaar nieuw pensioenstelsel
n  Een belastingstelsel met de juiste prikkels
n  Een efficiënt werkende en eerlijke arbeidsmarkt
n  Een stabiele en integere financiële sector.

Een verdere verduurzaming van de economie is essentieel. 
Verduurzaming is een belangrijk onderliggend thema bij 
alle hervormingen. Duurzaam betekent ‘op lange termijn 
houdbaar’ of ‘bestendig’. Duurzame welvaart betekent dan 
ook niets anders dan welvaart die op lange termijn houd-
baar is. Een welvaart die tot grote ecologische schade leidt, 
die de sociale verhoudingen in een land onder druk zet of 
gebaseerd is op financiële zeepbellen, is op de lange termijn 
onhoudbaar en dus niet duurzaam. Het klimaatakkoord van 
Parijs impliceert een overgang naar een klimaatneutrale 
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economie. In oktober van het lopende kalenderjaar heeft 
DNB het klimaatrapport ‘Financiële sector veilig achter de 
dijken?’ gepubliceerd (zie elders in dit blad). 

Bij duurzame welvaart past een duurzaam opererende finan-
ciële sector. De realisatie daarvan is echter niet eenvoudig; 
DNB wil daarom een faciliterende en katalyserende rol spe-
len binnen de financiële sector. 

reSolUtie-regiMe

Als financiële instellingen het niet redden, dan streeft DNB 
naar een ordelijke afwikkeling van de falende instelling, het-
zij in resolutie dan wel via faillissement. Resolutie wil zeggen: 
het op een gecontroleerde en zorgvuldige manier afwikke-
len van een bank die dreigt om te vallen. Hierdoor kunnen 
kritieke functies van de bank doorgaan en houden klanten 
toegang tot betaaldiensten en hun spaargeld. Ook wordt 
voorkomen dat de bank andere banken omver trekt. En door 
resolutie hoeft de overheid een financiële instelling niet te 
redden met belastinggeld, maar dragen de aandeelhouders 
en investeerders de schade.

Hoewel het prudentiële toezicht gericht is op solide finan-
ciële instellingen die hun toezeggingen en verplichtingen 
nakomen, is dit geen garantie dat een instelling nooit in fi-
nanciële problemen komt. Ook om de belangen van polis-
houders zoveel mogelijk te beschermen, is aanvulling van 
het huidige instrumentarium nodig. “Ook voor Nederlandse 
verzekeraars is een sterker resolutieregime welkom. DNB 
moet verzekeraars kunnen afwikkelen, waarbij de gevolgen 
voor polishouders en voor de financiële stabiliteit zoveel 
mogelijk moeten worden beperkt. Daarom heeft het kabinet 
onlangs besloten het kader voor het herstel en de afwikke-
ling van verzekeraars uit te breiden. Het nieuwe kader zal 
naar verwachting in 2018 in werking treden. Het is van be-
lang dat dit nationale initiatief in Europa navolging krijgt”, 
schrijft de bank in het verslag. 

fintech

De toepassing van technologische innovatie in de financiële 
sector (fintech) is in een stroomversnelling terechtgekomen. 
De kracht van deze ontwikkeling zit in het feit dat consu-
menten vragen om financiële diensten die snel, efficiënt, 
transparant en mobiel zijn. Nieuwe en gevestigde markt-

partijen zoeken dan ook vaker naar toepassingen van tech-
nologische innovaties die hen in staat stellen om aan deze 
verwachtingen te voldoen. Enerzijds slagen daarbij steeds 
meer fintech-ondernemingen erin te groeien naar een aan-
zienlijke omvang. Deze zijn vooral actief op het gebied van 
betaaldiensten, waar ook het meest in geïnvesteerd wordt. 
Anderzijds zoeken gevestigde partijen, zowel banken als 
verzekeraars, in toenemende mate de samenwerking op met 
fintech-bedrijven. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan 
naar de potentiële risico’s die voortvloeien uit fintech, zoals 
cybercrime, de bedreiging voor bestaande bedrijfsmodellen 
van banken en verzekeraars, procycliciteit (dat is de neiging 
van het financiële systeem om fluctuaties in de economie te 
versterken) en ongewenste fintech-monopolies.  Daarnaast 
zijn er de blijvende terreurdreiging en de risico’s op het vlak 
van terrorismefinanciering en witwassen. 

veranderverMogen verZekeraarS

“Verzekeraars dienen zich aan te passen aan de snel veran-
derende omgeving. De Nederlandse verzekeraars waren 
goed voorbereid op de introductie van het nieuwe toezicht-
raamwerk, Solvency II, en de transitie is naar wens verlopen. 
De combinatie van een aanhoudend zeer lage rente, techno-
logische innovatie en mede onder invloed van de ophef over 
beleggingsverzekeringen veranderend klantgedrag, leidt tot 
structurele wijzigingen in de verzekeringssector. Dat vraagt 
een extra inspanning van verzekeraars, toezichthouders en 
beleidsmakers om ook in de toekomst een stabiele, duur-
zame en maatschappelijk dienstbare sector te waarborgen. 
Deze ontwikkelingen bieden uitdagingen, maar ook kansen, 
zowel voor gevestigde als nieuwe partijen. Verzekeraars die 
hun verandervermogen versterken en succesvol innoveren, 
kunnen hun marktaandeel en winstgevendheid vergroten. 
Zij die daar niet in slagen moeten op zoek naar alternatieven, 
waaronder fusies of overnames, of de afbouw van activitei-
ten. In dit licht passen onder andere de overnames van Vivat 
door Anbang en van Delta Lloyd door Nationale-Nederlan-
den”, aldus het verslag.

grafiek. Premie-inkomsten van schade- en levensverzekeraars

 (in procenten bruto binnenlands product)

Verzekeraars dienen zich aan 
te passen aan de snel 

veranderende omgeving
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In het schadebedrijf is de winstgevendheid momenteel laag 
of zelfs negatief. De verhouding van de schadelast en kosten 
tot de premies (gecorrigeerd voor herverzekerde schades) is 
op de belangrijkste deelmarkten al een aantal jaren nega-
tief. Vooral de markt voor motorrijtuigenaansprakelijkheid 
toont een zorgelijk beeld, maar ook andere deelmarkten zijn 
de laatste jaren verlieslatend. Voor een positief resultaat zijn 
verzekeraars in deze situaties afhankelijk van een voldoende 
positief beleggingsresultaat, wat met de huidige lage rente 
steeds moeilijker wordt. DNB blijft de weerbaarheid daarom 
nauwgezet volgen.

terUgloPend PreMie-volUMe

De levens- en schadeverzekeraars kampen met moeilijke 
marktomstandigheden en teruglopende premie-inkomsten 
(zie grafiek). Dit dwingt levensverzekeraars om hun capaci-
teit en kosten verder te verminderen, hun verdienmodel aan 
te passen en waar nodig te consolideren. Deze acties zijn no-
dig om de individuele levensverzekeringssector duurzaam 
gezond te maken. Op de schademarkt kan technologische 
innovatie leiden tot een substantiële afname van het totale 
premievolume, voornamelijk gedreven door de verwachte 
kostendaling en afname van de schadelast. Verzekeraars 
die er niet in slagen hun kosten marktconform te verlagen, 
kunnen echter te maken krijgen met een lagere winstge-
vendheid; bij schadeverzekeraars staat de winstgevendheid 
al sterk onder druk. Ook schadeverzekeraars dienen zich te 
bezinnen op hun bedrijfsmodel, zo nodig te consolideren, 
en nieuwe kansen te benutten. 

Op beide markten verwacht DNB een toenemende concur-
rentie van nieuwe toetreders als gevolg van technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij valt te denken 
aan nieuwkomers die inspelen op de mogelijkheden van 
big data en mobiele communicatie, en op de veranderende 
vraag van consumenten. Tegelijk kan technologische inno-
vatie bijdragen aan een verhoogde efficiëntie en een meer 
divers aanbod van maatschappelijk wenselijke producten. 
Vooral de schadeverzekeringsmarkt krijgt naar verwachting 
te maken met een toenemende concurrentie van buiten-
landse verzekeraars. Concurrentie van buitenlandse verze-
keraars kan bijdragen aan de efficiëntie en maatschappelijke 
dienstbaarheid van de verzekeringssector. Tegelijkertijd zijn 
er ook kansen voor Nederlandse verzekeraars om buiten-
landse activiteiten te ontplooien en daarmee schaalvoorde-
len te benutten en risico’s meer internationaal te spreiden. 
Het is dan ook belangrijk om onnodige barrières tot interna-
tionalisering zoveel mogelijk op te heffen. 

integriteitStoeZicht

Het bestrijden van terrorismefinanciering blijft een belang-
rijk speerpunt van het integriteitstoezicht van DNB. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat onder toezicht staande instel-

lingen het risico om betrokken te raken bij terrorismefinan-
ciering nog onvoldoende beheersen. 

De Panama Papers hebben blootgelegd dat onder meer 
banken en trustkantoren betrokken zijn bij het faciliteren 
van financiële constructies die de zichtbaarheid van per-
sonen en bedrijven voor overheidsinstanties belemmeren. 
Hierdoor wordt het vertrouwen in instellingen en de sector 
als geheel aangetast. Instellingen moeten oog hebben voor 
de afnemende tolerantie binnen maatschappij en politiek 
voor medewerking aan agressieve belastingplanning en 
klantanonimiteit. 

cYBer

Terwijl de fraude in het retailbetalingsverkeer in Nederland 
daalt, liggen nieuwe gevaren op de loer. Internationaal 
vinden steeds meer cyberaanvallen plaats op financiële in-
stellingen. Aard, motieven en middelen van de aanvallers 
variëren. Het kunnen activisten zijn, criminelen of statelijke 
partijen, die een systeem willen verstoren, financieel gewin 
nastreven of vertrouwelijke informatie zoeken. Een gerichte 
cyberaanval kan leiden tot storingen bij een individuele in-
stelling of breder in het financiële stelsel. Een innovatie met 
mogelijk verstrekkende gevolgen, ook voor het betalings- 
en effectenverkeer, is de distributed ledger technology 
(gedeelde grootboektechnologie) ofwel blockchaintechno-
logie. Veel financiële instellingen, ook DNB, onderzoeken de 
mogelijkheden ervan.

dnB alS Werkgever

Het gemiddeld aantal fte’s bij de bank bleef ongeveer gelijk 
op 1703 (1707), waarvan 588 (581) bezig zijn met de Toe-
zicht-taak. Bijna 20% van de medewerkers heeft 25 of meer 
dienstjaren, maar dit percentage is de afgelopen jaren licht 
gedaald. In 2016 werden 257 vacatures vervuld, waarvan 
159 door instroom van buitenaf. De uitstroom bedroeg 163 
medewerkers. Met de ondertekening van het charter Talent 
naar de Top streeft DNB naar een percentage van 32% vrou-
wen op managementposities. In 2015 bedroeg dit percenta-
ge nog 29,7%. Eind 2016 is het niveau van 32% gerealiseerd. 
DNB is blij met dit resultaat en gelooft in de meerwaarde van 
divers samengestelde managementteams. Van alle mede-
werkers is 38,7% vrouw, een lichte daling ten opzichte van 
de 39,1% in het voorgaande jaar. <

Het is belangrijk om onnodige 
barrières tot internationalisering 

zoveel mogelijk op te heffen
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Nieuwe spelers zetten 
verdienmodel traditionele 

partijen onder druk
Toezichthouder AFM meldde in het jaarverslag 2016 dat in het verslagjaar in totaal 750 maatregelen werden genomen, 

verdeeld over 100 formele maatregelen (2015: 52) en 650 informele maatregelen (2015: 575). Er werd in totaal € 8,5 miljoen 

aan boetes opgelegd. Als impactvolle ontwikkeling schetst AFM, dat “technologische ontwikkelingen voor de opkomst 

zorgen van nieuwe spelers en het verdienmodel van traditionele spelers onder druk zetten. Nieuwe partijen ontstaan vooral 

doordat marketing- en distributiekanalen steeds minder afhankelijk zijn van fysiek contact, tijdstip of locatie. Dienstverlening 

aan klanten kan op onderdelen steeds meer door gespecialiseerde partijen worden overgenomen.”

inforMele Maatregelen

Voor wat betreft informele maatregelen is met twee scha-
deverzekeraars in het kader van civielrechtelijke aanbevelin-
gen een zogenoemd normoverdragend gesprek gevoerd (of 
briefwisseling gevoerd). Datzelfde gold voor negen levens/
pensioen-verzekeraars. In de leven/pensioen-sector kregen 
bovendien vijf verzekeraars een waarschuwing via gesprek 
of brief.

forMele Maatregelen

Onder het hoofd formele maatregelen zijn geen maatre-
gelen tegen schadeverzekeraars genomen. Eén keer is een 
formele maatregel tegen een levens/pensioen-verzekeraar 
genomen; dat betrof een boete. In 2016 heeft de AFM in to-
taal 15 (2015: 17) boetes opgelegd. Daar zaten vooral veel 
zwaardere, complexe en daardoor arbeidsintensieve zaken 
tussen. Het aantal opgelegde boetes in 2016 is in lijn met 
het gemiddeld aantal boetes sinds 2012. Alleen in 2014 was 
het aantal opgelegde boetes met 31 relatief hoog doordat 
er sprake was van verschillende kleinere zaken die met een 
eenvoudig, min of meer gestandaardiseerd proces, afgehan-
deld konden worden. 

totaal BoeteBedrag

Het totaal opgelegde bedrag aan boetes bedraagt € 8,5 mil-
joen (€ 9,6 miljoen in 2015). In 2016 heeft de AFM boetes op-
gelegd voor zwaardere overtredingen die zijn begaan door 
grotere ondernemingen. Dit lag in lijn met 2015. De hoog-
ste boete die in 2016 werd opgelegd bedraagt € 2,2 miljoen 
(2015: € 2,0 miljoen). Gemiddeld werd in 2016 en 2015 ruim 
€ 0,6 miljoen per boete opgelegd (2014: € 0,2 miljoen). 

aanSPrakelijkStelling afM

De AFM is in een aantal zaken aansprakelijk gesteld. Per 1 juli 
2012 geldt een beperkt aansprakelijkheidsregime voor het 
handelen of nalaten van de AFM na deze datum. Op grond 

van artikel 1:25d, tweede lid, Wft geldt dat de AFM niet aan-
sprakelijk is voor schade veroorzaakt door een handelen of 
nalaten in de uitoefening van een op grond van een wette-
lijk voorschrift opgedragen taak of verleende bevoegdheid, 
tenzij deze schade in belangrijke mate het gevolg is van een 
opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of een opzette-
lijke onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in be-
langrijke mate te wijten is aan grove schuld.

over Meerdere grenZen heen

Merel van Vroonhoven, de voorzitter van het AFM-bestuur, 
geeft aan dat we steeds meer over landsgrenzen heen moe-
ten denken. “Maar ook over de grenzen van ons traditionele 
werkgebied: de financiële sector. Niet alleen de fysieke gren-
zen worden steeds minder duidelijk, ook de grenzen tussen 
sectoren vervagen. Databestanden worden steeds meer de 
basis voor kredietverlening of acceptatiebeleid van verzeke-
raars”, aldus Van Vroonhoven.

Merel van Vroonhoven… databestanden worden steeds meer de 
basis voor acceptatiebeleid van verzekeraars…
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“Samen met DNB is de InnovationHub in het leven geroepen 
waarmee we 114  partijen ondersteunen met vragen over 
regulering met onderwerpen als crowdfunding, robo-advice 
en blockchain. Om markpartijen ruimte te bieden om te ex-
perimenteren met nieuwe technologie is samen met DNB de 
regulatory sandbox opgericht. Veel innovaties vallen buiten 
het geldende of regelgevende kader. Op deze manier kun-
nen marktpartijen onder toezicht hun innovatieve concept 
testen.”

Als behaald bijzonder resultaat noemt de AFM een nieuwe 
meting in het kader van het ‘Klantbelang Dashboard’. Deze 
laat zien, aldus de AFM,  “dat we banken en verzekeraars op 
de meeste onderdelen succesvol hebben aangespoord tot 

het verbeteren van hun informatieverstrekking en product-
aanbod”. 

Prioriteiten

De AFM heeft de volgende prioriteiten benoemd:

Prioriteit 1, Het verkleinen van ongewenste risico’s in de  
financiële markten door regulier en thematisch toezicht.

Prioriteit 2, Het versterken en vernieuwen van het toezicht 
door gericht te investeren in technologie en methodieken.

Prioriteit 3, Het vergroten van de effectiviteit, efficiency en 
wendbaarheid van de organisatie van de AFM. <

p E R s o n E n s c h a d E

Ruim 40% meldingen 
beroepsziekten psychisch van aard

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of 

een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de laatste meting 

uit 2016 valt ruim 40% van alle meldingen in de categorie 

psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Dit 

blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid 

en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum.

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten gere-
gistreerd in de Nationale Beroepsziektenregistratie. In de 
Nationale Beroepsziektenregistratie 2016 meldden 863 be-
drijfsartsen 6270 beroepsziekten. Van hen neemt een aantal 
deel aan het Peilstation Intensief Melden (PIM). Omdat zij 
melden hoeveel werknemers zij verzorgen, kan vanuit deze 
groep het aantal nieuwe beroepsziekten per jaar worden be-
rekend.  
 
Per Soort Ziekte

Bedrijfsartsen uit het PIM rapporteerden 161 nieuwe geval-
len van alle beroepsziekten per 100 duizend werknemers, 
waarmee het aantal werkenden met een nieuwe beroeps-
ziekte wordt geschat op ruim 11.270 werknemers. Het 
aandeel psychische beroepsziekten is 42% van alle mel-
dingen. Het gaat vooral om overspannenheid en burn-out. 
Per 100.000 werknemers worden 89 nieuwe gevallen van 
psychische aandoeningen gerapporteerd. Eveneens per 
100.000 worden 47 aandoeningen aan het houdings- en be-
wegingsapparaat gerapporteerd, 11 gehooraandoeningen, 
6 huidaandoeningen, 4 luchtwegaandoeningen en 3 neuro-
logische aandoeningen. 

Per Sector

Het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekte per 100.000 
zijn het hoogst in de bouwnijverheid (360), gevolgd door 
vervoer en opslag (236), financiën (227), industrie (185) en 
gezondsheidszorg/maatschappelijke dienstverlening (185). 
Een werknemer die aangeeft het afgelopen jaar een be-
roepsziekte te hebben opgelopen, verzuimt gemiddeld 31 
dagen, hetgeen 25 dagen meer is dan een werknemer zon-
der beroepsziekte.

Mannen, Boven 45 jaar

De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64%) en 
bij werknemers van 45 jaar en ouder (67%). Bij 63% van de 
werknemers met een beroepsziekte is sprake van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en bij 6% van blijvende arbeidsonge-
schikt door de beroepsziekte.  <
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Verzekeren van schade 
in een veranderend 

klimaat
Extreme regenval en (mega)hagel gaan de komende decennia zorgen voor een nog forsere stijging van de schadelast 

bij woonhuizen, bedrijven en auto’s dan eerder gedacht. Nieuwe berekeningen laten zien dat – zonder maatregelen – de 

schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen tot 2085 met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt in het meest 

extreme klimaatscenario, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat het rapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade 

in een veranderend klimaat’ heeft uitgebracht. De Verbonds-issuecommissie Klimaat doet 12 aanbevelingen.
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tWaalf aanBevelingen

Het Verbond is bezorgd over deze trend en doet in het rap-
port een twaalftal aanbevelingen in het licht van de alar-
merende cijfers. Doel van verzekeraars is om de collectieve 
weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering te 
versterken door met passende producten, kennis en exper-
tise de risico’s in elk geval beheersbaar te maken. De twaalf 
aanbevelingen van de issuecommissie Klimaat zijn:  

1.  verminder onzekerheid over toekomstige schade
Draag als sector actief bij aan onderzoek en deel rele-
vante data met belangrijke stakeholders. De issuecom-
missie ziet hier ook een belangrijke rol  voor het nieuwe 
Data Competence Center van  het Verbond.

2.  onderzoek toekomstige behoefte
Onderzoek per klantdoelgroep de toekomstige behoef-
te.  Consumenten verwachten ondersteuning van over-
heid en verzekeraars bij het beheersbaar houden van 
risico’s.

3.  risicomanagement ondernemers
Stimuleer risicomanagement bij ondernemers.  Het Ver-
bond ziet hierin een belangrijke functie voor het inter-
mediair. 

4.  oplossingen voor agrariërs
Kom snel tot specifieke oplossingen voor agrariërs. Zij 
liggen in de frontlinie van de klimaatverandering. Ver-
zekeraars moeten de risico’s en verantwoordelijkheden 
beter in kaart brengen, producten zo aanpassen dat 
vrijwel alle gewassen verzekerbaar zijn voor vrijwel alle 
ongunstige weersomstandigheden. Deelname aan die 
verzekeringen moet daadwerkelijk bereikbaar zijn voor 
de betrokkenen. Essentieel is dat ze worden afgenomen 
door een grote groep.

5.  doe iets aan assurantiebelasting van 21%
Die is in landen om ons heen lager. Dat betekent een on-
gelijk speelveld. Bijvoorbeeld agrariërs hebben hier last 
van want moeten op een internationale markt concur-
reren.

6.  duidelijkheid over Wts
Bied duidelijkheid over werking van de Wet tegemoet-
koming schade bij rampen.

7.  communiceer
Communiceer over het nu vrijwel onverzekerde over-
stromingsrisico.

8.  dekking kleinschalige overstromingen
Onderzoek uitbreiding huidige dekking met kleinscha-
lige overstromingen (zie verder in dit artikel).

9.  Preventie
Verzekeringen alleen zijn niet dé oplossing. Zij zijn be-
doeld voor het restrisico na preventie (zie verder in dit 
artikel).

10.  droogte
Daar is nog niet veel aandacht voor. Droogte kan tot 
grote schades leiden. Sluit aan bij onderzoeken. Com-
municeer nu alvast wat wel en niet verzekerd is.

11.  duidelijkheid bij calamiteit
Bied zo snel mogelijk duidelijkheid bij een calamiteit. 
Verzekeraars moeten blijven inzetten op betere tech-
nologieën en processen voor efficiënte schadeafhan-
deling. Individuele verzekeraars moeten uiteraard snel 
uitsluitsel over dekking geven, zowel vooraf (preventief ) 
als na een incident.  Het Verbond moet snel informatie 
over verzekeringsprocessen en algemene dekkings-
vraagstukken delen. Ook het uitgebreide mandaat voor 
Stichting Salvage komt van pas (mandaat is per decem-
ber 2016 uitgebreid met water- en stormschade). Voor 
onverzekerbare schades is één loket een mogelijke op-
lossingsrichting, waar verzekeraars als sector graag over 
meedenken.

12.  Zichtbaarheid
Blijf als verzekeraars zichtbaar inzake thema klimaat. Er 
is een speciale webpagina ingericht, verzekeraars.nl/kli-
maat.

‘hagel’ in eerdere kliMaatStUdie onderSchat

In het rapport is een tabel opgenomen met de grootste 
schadegebeurtenissen in Nederland voor particuliere inboe-
del- en opstalschade in de periode 2000 tot en met 2016. 
We noemen hier 10 van de 25 genoemde gebeurtenissen. 

Bovenaan staat de hagelschade van 23 juni 2016 met een 
schadebedrag van 200 miljoen euro. Op plaats 2 de storm 
Kyrill van 18 januari 2007 met een schade van 175 miljoen 
euro en op plek 3 eveneens een storm, te weten Christian op 
28 oktober 2013 met 115 miljoen schade. Ook plaats vier is 
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voor een storm (27 oktober 2002) die voor 75 miljoen schade 
zorgde, gevolgd door een wolkbreuk die op 28 juli 2014 in 
Amsterdam plaatsvond en 75 miljoen schade veroorzaakte. 
Daarna volgt de eerste niet weergerelateerde schade, de 
vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000), met een schade 
van 66 miljoen euro. Daarna volgt op plek 7 opnieuw een 
weerschade (door hagel en regen, 30 en 31 augustus 2015) 
ten bedrage van 52 miljoen euro. Op plek 8 de storm van 
31 maart 2015 met 36 miljoen schade, op plek 9 de ‘onweer, 
regen en hagelschade’ van 26 mei 2009 met 33 miljoen scha-
de en op plek 10 de schade door valwinden en windhozen 
op 14 juli 2010 van 31 miljoen euro. Het Verbond: “Tot voor 
kort bestond de top vijf van grootste schadegebeurtenissen 
vooral uit stormen en de vuurwerkramp in Enschede. Wat 
lager in de top tien volgden schades als gevolg van regen. 
In 2014 veranderde dit door een wolkbreuk in Amsterdam. 
De grote hoeveelheid regen in combinatie met de (dichtbe-
volkte) locatie waar deze viel, zorgden voor een schade van 
75 miljoen euro en daarmee een plaats in de top vijf. Nog 
weer later, in 2015 en 2016, vonden hagelbuien plaats die 
voor bijzonder veel schade zorgden. Beide gebeurtenissen 
staan in de top tien en de bui op 23 juni 2016 is met 200 mil-
joen euro (woonhuizen) zelfs de grootste schade sinds het 
jaar 2000. Deze gebeurtenissen maken duidelijk dat, hoewel 
regen voor zeer grote schade kan zorgen, hagel mogelijk 
een nog veel groter probleem kan worden. Het is dan ook 
duidelijk dat de schade van hagel in de eerdere klimaatstu-
die onderschat is.”

kliMaatScenario’S doorgerekend

Verzekeraars willen met hun data en risico-expertise samen-
werken met een nieuw kabinet en andere belanghebbende 
organisaties om klimaatrisico’s beheersbaar te maken. Verze-
keraars merken in hun schadecijfers al jaren dat klimaatver-
andering gaande is. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek 
(CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI in 
2014 opgestelde klimaatscenario’s met nieuwe schadedata 
doorgerekend op toekomstige schadelast. Naast de klimaat-
schade aan woonhuizen is nu voor het eerst ook de schade 
voor bedrijven en (wa+volledig casco verzekerde) motorrij-
tuigen in beeld gebracht. 

kliMaatverandering in nederland

De richting van veel ontwikkelingen is in alle scenario’s ge-
lijk, maar de mate waarin de variabelen veranderen, ver-
schilt. Over het algemeen kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken voor het klimaat in Nederland:

De temperatuur blijft stijgen. De winters worden zachter, de 
zomers heter.  De neerslag en extreme neerslag nemen toe 
in de winter. De intensiteit van extreme buien neemt toe in 
de zomer (in sommige scenario’s worden de zomers droger, 
in andere juist natter). Hagel en onweer worden heviger. De 
zeespiegel blijft stijgen en stijgt bovendien in een hoger 
tempo. De windsnelheid zal de eerste tijd nog niet toene-
men, maar bij hogere temperaturen zijn er orkanen en cyclo-
nen mogelijk met hogere maximumvlagen.

“De KNMI-scenario’s van drie jaar geleden lijken op sommige 
punten nu al aan de conservatieve kant. Ook bevatten de hui-

Er zullen extra maatregelen moeten 
worden getroffen om de kans op 

schade terug te brengen en het risico 
verzekerbaar te houden
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Wonen en werken op het water is toekomst. In het Rotterdamse 
havengebied wordt aan die toekomst gewerkt, met de aanleg van een 
zelfvoorzienende drijvende boerderij

dige scenario’s geen exacte cijfers over hagelbuien. Nieuwe 
scenario’s worden binnen enkele jaren verwacht. Het KNMI 
werkt in de tussentijd aan een update en uitbreiding van de 
huidige scenario’s. We hebben het KNMI verzocht hierin ook 
hagel mee te nemen”, aldus het Verbond.

260 Miljoen eUro Meer ‘kliMaatSchade’

Het CVS heeft berekend dat, uitgaande van het klimaatsce-
nario waarbij de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 
graden is gestegen en er veel verandering in het luchtstro-
mingspatroon is te zien, de totale klimaatschade (huizen, 
bedrijven, casco auto’s) de komende decennia met ruim 260 
miljoen euro op jaarbasis toeneemt ten opzichte van de hui-
dige situatie. Inzoomend op de particuliere verzekeringen: 
waar de schadelast bij woonhuizen (opstal en inboedel) nu 
nog jaarlijks 100 miljoen euro voor regen en 65 miljoen euro 
voor hagel is, komt daar in dit scenario een schade van 103 
miljoen euro bovenop. Voor de wa-volledig casco verze-
kerde particuliere auto’s geldt dat als gevolg van hagel de 
schade, die nu gemiddeld 45 miljoen euro per jaar is, op ter-
mijn verdubbelt naar 90 miljoen euro. Omgerekend als per-
centage van de totale schade komt dit voor Brand Particulier 
neer op een toename van maximaal 9%, voor Brand Zakelijk 
maximaal 11% en voor Motor Casco, zowel voor Particulier 
als voor Zakelijk, maximaal 5%, bovenop de toename die we 
de afgelopen jaren al zagen.

oPloSSing overStroMingSSchade nodig

Nederland steekt gelukkig veel geld en kennis in hoogstaan-
de technische maatregelen om de gevolgen van klimaat-
verandering beheersbaar te maken. Ondanks al deze goede 
maatregelen blijft er altijd een ‘restrisico’ over. Dit geldt ook 
voor kleine of grotere overstromingen. In Nederland is over-
stromingsschade nu vrijwel onverzekerbaar. Dat terwijl de 
meeste Nederlanders, zo wijst consumentenonderzoek in 
het klimaatrapport uit, denken dat schade aan huizen en 
auto’s als gevolg van een overstroming gewoon verzekerd 
is. Het Verbond blijft pleiten voor een collectieve oplossing 
hiervoor – net als in België, Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk het geval is. Daar is instemming van de overheid voor no-
dig. “We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen 
als het kalf verdronken is”, aldus algemeen directeur Richard 
Weurding van het Verbond.

Verzekeraars benadrukken dat uit OESO-onderzoek blijkt 
dat in landen met een collectieve regeling schadeafhande-
ling en economisch herstel sneller plaatsvindt. Met de de-
sastreuze gevolgen van de overstromingen in Houston en 
Zuidoost-Azië scherp op het netvlies, evenals de ravage die 
de orkanen aanrichtten in het Caribisch gebied en Florida, is 
een goede discussie hierover actueler dan ooit.

Vooruitlopend op deze discussie – en het feit dat verze-
keraars het onwenselijk vinden dat consumenten bij een 
overstroming nu in onzekerheid verkeren of de overheid 
wel of niet bijspringt – gaan verzekeraars onderzoek doen 
naar uitbreiding van de huidige dekking voor kleinschalige 
overstromingen via een aanpassing van de neerslagclausule. 
Daarvoor is eerst een gedegen studie nodig.

Preventie

Daarnaast zullen verzekeraars hun klanten wijzen op risico’s 
en adviezen geven om de kans op schade door extreem weer 
te verkleinen: zet bijvoorbeeld kwetsbare apparatuur op een 
veilige plaats en voorkom achterstallig onderhoud. Met (lo-
kale) overheden, ingenieurs en bijvoorbeeld het KNMI zal 
het Verbond op basis van schadegegevens het gesprek 
aangaan om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door bij 
renovatie of nieuwbouw klimaatbestendig te bouwen en te 
voorzien in voldoende riolerings- en afwateringscapaciteit. 

Verzekeringen alleen zijn niet dé oplossing voor het beheers-
baar houden van de schade, maar bedoeld voor het restrisico 
na preventie. Er zullen dan ook extra maatregelen moeten 
worden getroffen om de kans op schade terug te brengen 
en het risico verzekerbaar te houden. Te denken valt aan pu-
bliek-private standaarden en weerswaarschuwingen. <

K l i m a aT
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Klimaat-
stresstest 

bij schadeverzekeraars
Toezichthouder DNB heeft oktober 2017  het klimaatrapport gepubliceerd met de titel ‘De Nederlandse financiële sector 

veilig achter de dijken? Een nadere verkenning naar klimaatgerelateerde financiële risico’s.’ Financiële instellingen moeten 

in toenemende mate rekening houden met de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een 

klimaatneutrale economie, schrijft DNB in het rapport. Bij schadeverzekeraars wordt een klimaat-gerelateerde stresstest 

uitgevoerd.

DNB Klimaatrapport 
over klimaatrisico’s 

voor financiële sector
In het nieuw rapport focust DNB op de impact van klimaat-
risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Deze impact is 
veelzijdig, zo blijkt uit een viertal deelonderzoeken, en dient 
zich steeds nadrukkelijker aan. DNB gaat klimaatrisico’s daar-
om steviger verankeren in haar toezicht met als uiteindelijke 
doel het bewerkstelligen van duurzame financiële stabiliteit. 
De thema’s die rechtstreeks met schade te maken hebben 
zijn ‘gevolgen van een veranderend klimaat voor schadever-
zekeraars’ in hoofdstuk 2 van het rapport en ‘Als de dijken 
breken: overstromingsrisico in Nederland’  in hoofdstuk 3 
van het rapport. 

extreeM Weer

Het rapport gaat onder meer in op de gevolgen van kli-
maatverandering, zoals een toename van extreem weer 
en zeespiegelstijging. “Schade als gevolg van storm, hagel 

en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daar-
mee een directe impact op verzekeraars”, schrijft DNB. “Kli-
maatverandering maakt het aannemelijk dat Nederlandse 
verzekeraars te maken gaan krijgen met steeds hogere kli-
maatgerelateerde schadelasten. Dit leidt tot een additionele 

De gevolgen van overstroming 
zijn vaak niet verzekerd en komen 
daarmee in eerste instantie terecht 

bij de direct getroffenen en de 
overheid
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druk op de premies van schadeverzekeringen, waarbij pre-
mieverhogingen schoksgewijs kunnen plaatsvinden. Daar-
naast maakt klimaatverandering het lastiger om de kans op 
extreem weer goed in te schatten. Schadeverzekeraars ma-
ken hierbij veel gebruik van catastrofemodellen van externe 
partijen. Hoewel dit geavanceerde modellen zijn, houden 
deze doorgaans niet expliciet rekening met klimaatveran-
deringstrends voor de Nederlandse situatie. Dat kan leiden 
tot een onderschatting van huidige verzekeringstechnische 
risico’s.”

overStroMing

“De gevolgen van overstroming zijn vaak niet verzekerd 
en komen daarmee in eerste instantie terecht bij de direct 
getroffenen en de overheid”, merkt DNB op. “Vanuit de ge-
dachte van nationale solidariteit zal een belangrijk deel van 
de schade naar verwachting gedragen worden door de over-
heid, onder meer via de Wet tegemoetkoming schade bij 
rampen (Wts). De overheid neemt echter naar verwachting 
niet alle schade op zich en de Wts biedt relatief veel vrijheid 
om de hoogte van tegemoetkoming binnen verschillende 
schadecategorieën te bepalen. Een deel van de schade zal 
daarmee ook bij huishoudens, bedrijven en andere organi-
saties (o.a. woningcorporaties) terechtkomen. Verzekeraars 
kunnen te maken krijgen met beperkte verzekerde materiële 
schades, alsmede kosten binnen levens- en zorgverzekerin-
gen” en “grootschalige overstromingen zijn vaak onverze-

kerd, maar kunnen desalniettemin via verschillende kanalen 
impact hebben op de bezittingen van financiële instellin-
gen.”

tranSitie-riSico’S

Daarnaast gaat het rapport in op de gevolgen van de af-
spraken in het Verdrag van Parijs om de uitstoot van CO2 
te beperken. Hierdoor loopt de financiële sector risico’s, 
onder meer door transitiebeleid en technologische ontwik-
kelingen. Een effect van de transitie naar een CO2-neutrale 
economie is bijvoorbeeld dat oude kantoorpanden niet of 
slechter verhuurbaar worden. Dat kan verzekeraars raken in 
hun hoedanigheid van belegger in vastgoed. Ook zien we 
dat de markt voor groene financiële producten zich ontwik-
kelt, wat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt”, al-
dus DNB. Ook leidt de energietransitie tot steeds specifieker 
beleid binnen deelgebieden van de economie. Zo mogen in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk na 2040 geen diesel- en 
benzine-auto’s meer verkocht worden. In Nederland is wet-
geving aangekondigd die voorschrijft dat alle kantoorpan-
den vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Dit 
kan de verhuurbaarheid en waarde van kantoorpanden die 
niet aan dit label voldoen beïnvloeden. Uit een steekproef 
op de labelverdeling van commercieel vastgoed in Neder-
land, waaronder kantoorpanden, blijkt namelijk dat 46% van 
de bankleningen gedekt is met onderpand dat een matig tot 
slecht (D t/m G) energielabel heeft. Daarbij hebben financi-

Maeslantkering van Rijkswaterstaat Fotografie Gert Struijs

K l i m a aT
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ele instellingen nog niet altijd alle relevante data omtrent 
energielabels beschikbaar binnen hun risicomanagement 
systemen. 

BeWUStZijn

In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich 
steeds bewuster te zijn van klimaatrisico’s en veel stappen 
in de goede richting te zetten. Zo hebben banken aange-
scherpte eisen aangekondigd voor de herfinanciering van 
niet-duurzame kantoren. Daarnaast brengen veel grote 
financiële instellingen in kaart aan welke CO2-intensieve 
sectoren zij blootgesteld zijn. Ook verzekeraars hebben de 
gevolgen van klimaatverandering steeds scherper voor 
ogen, wat onder meer blijkt uit een recent rapport van het 
Verbond van Verzekeraars. Daarbij adresseren enkele scha-
deverzekeraars de onzekerheid in hun risicomodellering 
door herverzekeringsprogramma’s aan te scherpen. 

kliMaatriSico’S StelSelMatig in kaart Brengen

Er moeten echter nog extra stappen worden gezet. Zo kun-
nen instellingen meer vooruitblikkende elementen zoals  
scenarioanalyses toevoegen aan hun risicomanagement. 
Financiële instellingen zullen in hogere mate relevante data 
over klimaatrisico’s in hun risicomanagementsystemen moe-
ten opnemen. Het gaat daarbij zowel om het ontsluiten van 
interne data als het opnemen van nieuwe risico-indicatoren. 
Daarnaast geldt voor schadeverzekeraars dat zij in hun risi-

comanagement, en in het bijzonder in hun risicomodelle-
ring, in hogere mate rekening zullen moeten houden met 
klimaatverandering. 

kliMaatStreSSteSten

Ook DNB zal een aantal vervolgstappen zetten om via haar 
toezicht zorg te dragen voor adequate identificatie en be-
heersing van klimaatrisico’s door financiële instellingen. Zo 
zal DNB klimaatrisico’s verder verankeren in haar toezicht-
aanpak en deze vaker agenderen in gesprekken met onder 
toezicht staande instellingen. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan de implementatie en verdere ontwikkeling van klimaat-
stresstesten. In dat kader wordt momenteel een klimaat-ge-
relateerde stresstest uitgevoerd bij schadeverzekeraars en is 
een stresstest voor transitierisico’s in ontwikkeling.” <

 financiële instellingen zullen 
in hogere mate relevante data 

over klimaatrisico’s in hun 
risicomanagement-

systemen moeten opnemen

K l i m a aT
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derde kwartaal 
gedomineerd 

door harvey, irma en Maria

Willis Re (onderdeel van Willis Towers Watson) heeft recent een rapportage uitgebracht waarin diverse schattingen 

van schade ten gevolge van natuurrampen in het derde kwartaal op een rij worden gezet, zoals de orkaan Harvey 

(17 augustus ontstaan), daarna de orkanen Irma (30 augustus ontstaan) en Maria (16 september ontstaan) en van de 

aardebevingen in Mexico (september) en bosbranden in Californië (vooral september). Net na het derde kwartaal vond 

de orkaan Nate plaats.
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Schattingen Schade loPen Uiteen

Onderzoeksbureaus geven in hun modelmatige analyses 
lage en hoge schattingen. Daarnaast kunnen tussen de ver-
schillende bureaus de schattingen sterk uiteenlopen. Voor 
Maria lopen de schattingen van de door de vijf in de verge-
lijking betrokken onderzoeksbureaus (AIR Worldwide, RMS, 
Karen Clark, CoreLogic en PCS) voor de verzekerde schade 
uiteen van 15 tot 85 miljard dollar, voor Irma van 18 tot 55 
miljard dollar, voor Harvey van 10 tot 35 miljard dollar. De 
schattingen voor de verzekerde schade ten gevolge van 
de Mexicaanse aardbevingen liggen tussen een miljard en 
drie miljard dollar. Voor de bosbranden in Californië liggen 
de schattingen tussen de miljard en de 8 miljard dollar. De 
bosbranden hebben tussen de 5500 en 8400 gebouwen ver-
woest en zullen aan ten minste 21 mensen het leven hebben 
gekost.
  
10 Miljard daling

In het eerder door Willis Re uitgebrachte Reinsurance Mar-
ket Report wordt ingegaan op het eerste halfjaar van 2017. 
De wereldwijde verzekerde catastrofale schade daalde naar 

schatting van 36 miljard dollar in het eerste half jaar van 
2016 tot 23 miljard dollar in de eerste helft van 2017. Dat is 
vooral te danken aan de reductie in de verzekerde schade 
uit natuurrampen van 30 miljard dollar naar 20 miljard dol-
lar (het tienjaars gemiddelde ligt volgens cijfers van Swiss Re 
rond de 29 miljard dollar). 

hagel en tornado’S

In het eerste halfjaar van 2017 vonden grote natuurrampen 
vooral in de VS plaats. De grootste natuurramp werd ge-
vormd door de hagelstormen in Colorado (8 tot en met 11 
mei). Die leverden naar schatting een verzekerde schade op 
van tussen de 1,8 en 1,9 miljard dollar. Ook de rest van de 
top drie aan natuurrampen naar verzekerde schade vonden 
in de VS plaats. Extreme weersomstandigheden in het zuid/
zuidwesten in de periode 6 tot en met 9 maart zorgden voor 
een verzekerde schade van 1,6 miljard dollar. Tornado’s (28 
februari -  2 maart) in het middenwesten leverden een scha-
de van 1,4 à 1,5 miljard dollar. In de periode 28 - 28 maart 
zorgden tornado’s in het midden en zuidoosten van de VS 
voor een overeenkomstig schadebedrag. 

“Internationale herverzekeringsmarkt - vooral de Property 

Catastrophe markt -  op zoek naar nieuw evenwicht”
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Man-Made

De top drie ‘man-made’ schades zijn de brand in een 

raffinaderij in Abu Dhabi (11 januari) met een schade 

tussen de 800 miljoen dollar en een miljard, de rellen 

in Mexico  (5 januari) met een schade tussen de 200 

en 250 miljoen dollar en de brand in de Grenfell Tower 

in Londen met een verzekerde schade tussen de 50 en 

200 miljoen dollar. De schattingen in het rapport zijn 

gebaseerd op publieke bronnen en mogen niet opge-

vat worden als bevestiging door WTW van gerappor-

teerde schades. 

deBBie

Daarna volgt in de rangorde van natuurcatastrofes een scha-
de op een ander continent, te weten de orkaan Debbie in 
Australië (27 maart 6 april), die een verzekerde schade ver-
oorzaakte die ligt tussen de 1,3 en 1,4 miljard Amerikaanse 
dollar. Terug naar de VS voor het navolgende schadebedrag: 
een verzekerde schade van 1,0 miljard dollar in de periode 
12  - 14 juni door een hagelstorm in Minnesota en extreem 
weer in het ‘upper midwest’ gebied. Vervolgens komt Europa 
in beeld met (in de periode van 12 januari - 7 maart) ‘Euro-
pese windstormen’ (in Frankrijk, Duitsland en Italië) met een 
totaal verzekerde schade van 680 miljoen dollar. 

het leek Mee te vallen

“Het derde kwartaal heeft het beeld ingrijpend veranderd 
met een geschatte schadelast voor herverzekeraars van 
zo’n $ 100 miljard. Zelfs tijdens het jaarlijkse ‘Rendez-Vous 
de Septembre’ in Monte Carlo (groot internationaal her-
verzekeringscongres in het begin van september, red.) was 
er nog een gevoel van opluchting nadat Irma de westkust 
van Florida had ‘gekozen’ in plaats van de veel dichter be-
bouwde oostkust. En leek de uiteindelijke schadelast voor 
2017 nog enigszins mee te vallen, dat wil zeggen, leek geen 
‘game changer’ te gaan worden. Maar met de komst van Ma-
ria en de aardbevingen in Mexico en later ook nog de bos-
branden in Californië, is de zaak behoorlijk veranderd. Vooral 

de herverzekeraars die ‘zwaar’ in de VS tekenen zijn dispro-
portioneel getroffen, sommige andere herverzekeraars, die 
bijvoorbeeld alleen in Europa tekenen, komen er veel beter 
vanaf. Niettemin lijkt de internationale herverzekerings-
markt  - en dan met name de Property Catastrophe markt - 
op dit moment op zoek naar een nieuw evenwicht”, zegt een 
woordvoerder van Willis Re. <
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Waarde is een 
sleutelbegrip 

in verzekeringsindustrie

Jorden de Boer (61) is nu zo’n anderhalf jaar voorzitter van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs, 

de beroepsorganisatie voor professionele taxateurs. Hij sluit daarmee aan in een illuster rijtje van alom gekende 

verzekeringsvakmannen. De eerste voorzitter was Joop Waterreus, die vorige maand op 81-jarige leeftijd is overleden (zie 

het in memoriam elders in dit nummer). De tweede voorzitter, Henk van Calcar, hanteerde de voorzittershamer gedurende 

tien jaar. Schade Magazine spreekt met de VRT-voorzitter over de huidige stand van zaken van de VRT, dat de naam van de 

stichting alle eer aandoet en vooral een register is, en over de toekomst van de organisatie. Bij het gesprek dat plaatsvindt op 

het kantoor van Troostwijk in Amsterdam is ook Marcel Bromet  aangeschoven, bestuurslid (sectie Brand). 
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Jorden de Boer is inmiddels 37 jaar werkzaam bij Aon, waar-
van de eerste 21 jaar in de herverzekeringsmakelaardij bij 
het onderdeel dat nu Aon Benfield heet. Vanaf 2002 tot 2015 
zat De Boer in de directie Nederland van Aon Risk Services, 
waarna hij in de functie van director Broking Strategy & De-
velopment werd vrijgemaakt voor verschillende internati-
onale projecten binnen Aon en voor het centrale broking 
team voor de internationale regio EMEA (dat staat voor Euro-
pe/Middle-East/Africa). Gedurende al die jaren dat hij nu bij 
Aon werkt, heeft hij verschillende nevenfuncties in de bran-
che vervuld, zoals een bestuursfunctie in de VNAB en in de 
sectie grootzakelijk van Adfiz. Het is dus niet verwonderlijk 
dat Henk van Calcar in diens zoektocht naar een geschikte 
vervanger bij De Boer aanklopte. “Met name in de markt van 
de zakelijke schadeverzekeringen ben ik aardig ingevoerd”, 
zegt de voorzitter met gevoel voor understatement, en met 
een brede grijns op zijn gezicht, “als ik iemand bel bij het 
Verbond of bij een individuele maatschappij heb ik in ieder 
geval een goede kans dat ze de telefoon opnemen, en mag 
ik meestal nog langskomen ook.” 

niet StilStaan

“Ik heb de voorzittersfunctie graag aanvaard, want de scha-
debranche is volop in beweging en als organisatie binnen die 
branche kun je niet stilstaan en zijn er genoeg uitdagingen. 
Uit oriënterende gesprekken met bestuursleden bleek mij, 
dat men binnen de VRT de uitdagingen graag wil aangaan. 
Dat men de nodige vragen wil stellen en naar antwoorden 
wil zoeken. Die opstelling van het bestuur sprak me zeker aan 
en als voorzitter wil ik graag eraan bijdragen om de stichting 
gezond verder te ontwikkelen. Om te beginnen, hebben we 
eerst gezamenlijk maar eens de nodige stenen in het water 
gegooid. Wat zijn we als VRT? En wat willen we zijn? Vervol-
gens: hoe komen we daar?”, zegt De Boer. “VRT is opgezet als 
een register en dat functioneert naar tevredenheid. Bij onze 
functie van register hoort dat we een toelatingscommissie 
hebben. Taxateurs die zich aanmelden voor opname in het 
register worden - behalve dat zij aan voorwaarden dienen te 
voldoen zoals minimaal vijf jaar relevante ervaring als taxa-
teur, het beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering 
en over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - door een 
toelatingscommissie beoordeeld. Voor degenen die geregis-
treerd zijn, is er een systeem van permanente educatie ont-
wikkeld. Als VRT bieden we eveneens een klachtenregeling. 
Administratief en secretarieel worden we ondersteund door 
een professioneel secretariaat, dat gevestigd is in Den Haag 
en dat die diensten voor verschillende stichtingen en vereni-
gingen uitvoert, binnen de schadebranche bijvoorbeeld ook 
voor de NARIM”, vult Marcel Bromet aan, waarna hij vervolgt: 
“Geleidelijk aan worden er naast het sec register-zijn, ook an-
dere activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijkse kennis/
netwerkbijeenkomst en zoals workshops. Bij evaluatie van 
activiteiten, dient zich binnen een bestuur dan wel de vraag 

aan: willen we uitsluitend of vooral een register zijn of gaan 
we nog meer met het VRT doen. Gaan we ons bijvoorbeeld 
ook meer op het vlak van de belangenbehartiging bege-
ven?”

Behoefte aan regiStratie

Om een ontwikkeling van de rollen van een organisatie ade-
quaat te kunnen begrijpen, is het goed te kijken naar het 
aanvankelijke doel bij het ontstaan van de organisatie. De 
makelaar in assurantiën en de makelaar in onroerend goed 
waren ooit beschermde titels, die na veel studie, schrifte-
lijke examens, mondelinge toetsen voor een commissie en 
beëdiging voor de rechtbank verworven konden worden. In 
2000 werden de bescherming en beëdiging afgeschaft en 
ontstonden zowel in de assurantie- als de vastgoedbranche 
registers waarin men zich kon gaan registreren. Zo ontston-
den nieuwe register-titels als de RMiA (Register Makelaar in 
Assurantiën) en de RMT (Register Makelaar Taxateur Wonen). 
Dat het VRT in de eerste jaren van dit millennium het levens-
licht heeft gezien, staat volgens Marcel Bromet los van ge-
noemde afschaffing van de makelaarsbeëdiging in 2000. De 
parallel is overigens wel te zien met het vak van de schade-
expert dat net als de taxateur nooit een beschermde status 
heeft gehad. “In de beroepsgroep van experts bestond ooit 
behoefte aan een registratie - onder meer om de kwaliteit 
van experts te borgen en uit te kunnen dragen - en uit die 
behoefte ontstond het NIVRE. Het werkveld van de taxateur 
is weliswaar anders dan van de expert, al zijn er ook raak-
vlakken en overlappingen. Ook voor het taxatievak is het be-
langrijk dat de opdrachtgevers het kaf van het koren kunnen 
scheiden. Dat de taxateurs voldoen aan kwaliteitsnormen en 
dat transparant is wie daar wel en niet aan voldoen. Dat die 
kwaliteit wordt gehandhaafd en zo mogelijk verhoogd. Ge-
zien de parallel en overlap tussen de beroepsgroepen van 
experts en taxateurs is het geenszins vreemd dat enkele van 
de initiatiefnemers voor het VRT ook binnen het NIVRE actief 
waren en daar hun sporen verdiend hadden”, zegt Bromet, 
die zelf bijna achttien jaar werkte bij een bedrijf dat zowel 
een taxatie- als een expertise-onderdeel had (HDS, tegen-
woordig CED) en die nu bijna vier jaar in dienst is bij Troost-
wijk als Manager Valuations.  

voor verZekeringStaxatieS en daarna verBreding

Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs werd in 2004 
opgericht, in eerste instantie met name voor degenen die 

VRT-voorzitter Jorden de Boer: 
“Je hebt als branche de verplichting om het 

‘bepalen van waarde’ goed en professioneel te 
organiseren”

door Jan Schrijver
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beroepshalve bezig waren met het uitvoeren van verzeke-
ringstaxaties. Geleidelijk aan trad er verbreding op van de 
doelen waarvoor VRT-taxateurs werken, bijvoorbeeld voor 
financieringsdoelen. Het maakt uit in welk VRT-specialisme 
iemand werkzaam is. Zo ligt bij taxateurs binnen het spe-
cialisme ‘scheepvaart en techniek’ het accent op taxaties 
die nodig zijn voor een financiering. Taxateurs binnen het 
specialisme ‘agrarisch’ worden vaak ingeschakeld als er 
sprake is van schade. Bij de specialismen ‘motorvoertuigen’, 
‘brand’ en ‘kunst, antiek en kostbaarheden’ ligt de nadruk in 
de werkzaamheden duidelijk op verzekeringstaxatiewerk. 
‘Brand’ is de grootste vakgroep met 154 taxateurs, gevolgd 
door ‘motorvoertuigen’ met 103 taxateurs. In het onderdeel 
‘scheepvaart en techniek’ zijn 45 taxateurs geregistreerd, in 
‘agrarisch’ 37 en in ‘kunst, antiek en kostbaarheden’ 10. In het 
totaal zijn derhalve 349 taxateurs geregistreerd in het VRT-
register, een aantal dat de afgelopen jaren nagenoeg stabiel 
te noemen is. 

kleine BeroePSgroeP

In het totaal zal de doelgroep van taxateurs uit ongeveer 
600 à 650 beroepsbeoefenaars bestaan, zo schat Bromet 
in. Er zijn nog enkele kleinere registers en een deel van de 
taxateurs is niet in een register ingeschreven. Er zijn geen 
registers in ons land die in de breedte zoveel verschillende 
sectoren – en binnen die sectoren verschillende specia-
lismen – omvatten. “De beroepsgroep van taxateurs is dus 
betrekkelijk klein te noemen en dat maakt het moeilijk om 
voor deze beroepsgroep tot volwaardige belangenbeharti-
ging te komen, daar zou je meer massa voor nodig hebben”, 
concludeert Bromet. “Om meer dingen te kunnen doen als 
VRT, is het ook geen optie om de contributies dan maar flink 
te verhogen. Binnen de geregistreerde taxateurs zijn er zo-
wel die bij een groot bedrijf werken, als éénpitters. We willen 
registratie voor iedereen betaalbaar houden.” Die contribu-
tie ligt nu op 175 euro per jaar en in die prijs zijn, naast de 
registratie, verschillende activiteiten inbegrepen, zoals het 
jaarlijkse symposium en ook workshops. Dat symposium 
werd de afgelopen jaren gehouden in Hilton Royal Parc te 
Soestduinen (zie voor de laatste bijeenkomst onze website 
van 02-06-2017) en zal komend jaar op een andere locatie 
gehouden worden, te weten op 25 april 2018 in het hotel 
Van der Valk in Houten. 

enqUête

“Het voelt wel eens dat je als organisatie, zoals het spreek-
woord luidt, te groot bent voor het servet, maar te klein voor 
het tafellaken”, zegt Jorden de Boer en “daarom stelt de or-
ganisatie, opbouwend kritisch als zij is, zich verschillende 
vragen, zoals: Welke meerwaarde hebben we voor de in het 
VRT geregistreerde taxateurs? En hebben zij wensen ten 
aanzien van wat wij als organisatie eventueel meer voor hen 
kunnen betekenen? Wat is de meerwaarde voor diverse sta-

keholders, zoals de verzekeraars? Moeten we als organisatie 
zelfstandig verder? Zijn er alternatieven? We hebben de ant-
woorden nog niet op de vragen die we ons gesteld hebben.”

“De afgelopen maanden hebben we door middel van een 
enquête wel gevraagd aan de geregistreerde taxateurs 
hoe zij over verschillende zaken denken ten aanzien van 
de VRT”, zegt Bromet. Binnenkort heeft de Stichting VRT 
de beantwoording van de enquêtes uitgewerkt en zal men 
naar buiten komen met de resultaten. De grote lijn, zo is de 
bestuursleden inmiddels wel duidelijk geworden, is dat de 
betrokkenheid van de leden bij het VRT vrij hoog is. “De taxa-
teurs geven er bovendien blijk van er meerwaarde van in te 
zien om in de markt te kunnen opereren onder de vlag van 
het VRT. Die betrokkenheid en dat ervaren van meerwaarde 
zijn voor ons noodzakelijke voorwaarden om de VRT verder 
door te ontwikkelen. We willende de komende twee jaar als 
organisatie onze weg gaan vinden. Om aan die doorontwik-
keling zo goed mogelijk richting te geven, willen we van de 
taxateurs graag weten, wat ze missen en waarin ze graag uit-
breiding zien. Daarin zal per taxateur verschil bestaan, alleen 
al omdat er sprake is van ‘gevarieerd pluimage’, niet alleen in 
het soort specialisme, maar ook of men als éénpitter werk-
zaam is of binnen een groter bedrijf, en daarmee veelal sa-
menhangend, of men als zelfstandig ondernemer werkzaam 
is of in loondienst is.” 

taxateUrS van BoMen

Op voorhand van de beantwoording van de verschillende 
vragen, is in het lopende kalenderjaar wel reeds een verken-
ning met betrekking tot mogelijke samenwerking gestart 
met de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen 
(NVTB), waarvan ongeveer 45 gespecialiseerde boomdes-
kundigen lid zijn. In het VRT-register vinden we binnen de 

Jorden de Boer... wat zijn we als VRT, wat willen we zijn en hoe komen we daar…
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sector Agrarisch (met 37 taxateurs) ook de specialismen 
‘boomkwekerij’ en ‘bomen en houtige gewassen’. Er is derhal-
ve sprake van enige overlap tussen beide organisaties. In het 
kader van de verkenning tot samenwerking heeft de voorzit-
ter van de NVTB, mevrouw Ceciel van Iperen, sinds afgelopen 
zomer ook zitting genomen in het bestuur van de Stichting 
VRT. Beide organisaties willen graag tot kennisuitwisse-
ling komen. “NVTB heeft bijvoorbeeld een standaardmodel 
voor de leden  voor taxatie ontwikkeld. Dit Rekenmodel 
Boomwaarde 2013 wordt door hun leden gebruikt bij de 
waardebepaling. Er zijn voordelen aan, maar ook nadelen. 
Wij werken nog niet met een dergelijk standaardmodel of 
anderszins met formats waaraan een standaardrapportage 
dient te voldoen”, zo legt Jorden de Boer uit.  

vergrijZing

Het bestuur heeft meer aandachtspunten voor de komende 
jaren. Zo is het nuttig om als organisatie meer van je te gaan 
laten horen. Gegeven de bescheiden financiële budgetten 
kun je dat bijvoorbeeld doen door slim gebruik te maken 
van social media. Een ander aandachtspunt is de vergrijzing 
binnen het vak. Bij de jeugd is het taxatievak onbekend; op 
hbo-instellingen gastcolleges geven over het vak is bijvoor-
beeld een mogelijkheid om belangstelling te kweken onder 
de jongeren. Maar als ze interesse hebben, hoe leer je dan 
dit vak? “Er is geen specifieke opleiding voor”, merkt Bro-
met op, “en je dient hoe dan ook in de praktijk de nodige 
ervaring op te doen. Dat is immers een van de eisen voor 
registratie, minimaal vijf jaar ervaring als taxateur. In grotere 
taxatiebedrijven bestaat er de mogelijkheid om binnen het 
bedrijf taxateurs op te leiden en dat zie je ook gebeuren in 
de praktijk. Wellicht is hier door het VRT op in te spelen met 
een vorm van registratie van aspirant-taxateurs.”  

leveringSvoorWaarden

Iets anders waarin het VRT volgens De Boer een rol kan spe-
len is de ontwikkeling van standaardleveringsvoorwaarden, 
die toegesneden zijn op het vak van taxateur en daarbinnen 
voor zover nodig op de verschillende specialismen. “Goede 
leveringsvoorwaarden behoren, vind ik, tot de minimale ‘be-
drijfshygiëne’ van elke ondernemer. Leveringsvoorwaarden 
kunnen de aansprakelijkheid voor de ondernemer inperken, 
hetgeen natuurlijk niet los te zien is van de beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekering die de taxateur nodig heeft. Het heb-
ben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, zoals 
hiervoor opgemerkt, een voorwaarde om geregistreerd te 
kunnen worden.”

Waarde iS een SleUtelBegriP

De bestuursleden overleggen in de branche met andere 
brancheorganisaties van beroepsbeoefenaars, bijvoorbeeld 
om te bekijken waarin men samen sterker kan staan en of 
informatie kan uitwisselen, maar ook met stakeholders als 
verzekeraars, om te peilen hoe de bekendheid en de tevre-
denheid is met het register. “Bij een rondgang langs enkele 
verzekeraars deed het me genoegen te constateren dat de 
bekendheid met het register goed is en dat men blijk gaf 
van tevredenheid, onder meer in bewoordingen als we krij-
gen eigenlijk nagenoeg geen klachten over VRT-taxateurs”, 
aldus De Boer. Ook de Belastingdienst is een belangrijke ge-
sprekspartner, voor input die de taxateurs voor hun praktijk 
nodig hebben. Er is al met al volop werk aan de winkel voor 
de Stichting VRT. “Maar dat is het meer dan waard”, zegt VRT-
voorzitter De Boer tot slot, “want de kern voor de verzeke-
ringsindustrie is dat je ‘waarde’ verzekert. Waarde is dus een 
sleutelbegrip. Dan heb je als branche, vind ik, de verplichting 
om het ‘bepalen van waarde’ goed en professioneel te orga-
niseren.” <

154 taxateurs Brand, 103 taxateurs 
Motorvoertuigen, 45 taxateurs Scheepvaart 

& Techniek, 37 taxateurs Agrarisch en 10 
taxateurs Kunst, Antiek & Kostbaarheden

Marcel Bromet…belangstelling kweken onder jongeren voor 
taxatievak…

vrt-bestuur

Het bestuur van de VRT bestaat uit Jorden de Boer (voorzitter), 
John van den Elshout (vice-voorzitter; branche Scheepvaart & 
Techniek), Sander Dronkers (penningmeester; branche Brand), 
Marcel Bromet (branche Brand), Ceciel van Iperen (branche 
Agrarisch), Arnold van den Berg (branche Agrarisch), Gert van 
Zwienen (branche Motorvoertuigen) en drs. Jim van der Meer 
Mohr (branche Kunst, Antiek en Kostbaarheden). 
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recordaantal 
grote branden

Het aantal grote branden (schade vanaf een miljoen euro) is volgens de NIVRE-publicatie Miljoenenbranden in 2016 

uitgekomen op 150. Daarmee is het recordaantal Miljoenenbranden van 2013 (148) gepasseerd. In 2015 lag het aantal 

miljoenenbranden twintig lager dan in 2016, maar 2015 zorgde wel voor een record schadetotaal door grote branden van 

ruim 707 miljoen euro. Vorig jaar kwam het totale schadebedrag aanzienlijk lager uit, te weten op 470 miljoen euro.

Uit de cijfers (vanaf 2011 worden deze verzameld en gepu-
bliceerd door het NIVRE, daarvoor door het Verbond van 
Verzekeraars) blijkt dat zowel het aantal als het totaal scha-
debedrag per jaar sterk uiteen kan lopen. Qua aantal van 
73 tot 150, voor wat betreft het jaartotaal van 251,2 miljoen 
euro in 2005 tot 707,5 miljoen euro in 2015. Gemiddeld is het 
aantal grote branden 107 en gemiddeld bedraagt het jaarto-
taal 445 euro.

Het grootste aantal miljoenenbranden vond in 2016 plaats 
in de industrie (26), gevolgd door de agrarische sector (23) 
en detailhandel (15). De sectoren waar het aantal grote 

Miljoenenbranden naar regio
                           2016           2015

Midden 43 42

Noord 19 7

West 47 38

Zuid 41 43

Totaal 150 130

 Jaar Jaartotaal  Aantal
   in mln. 

1 2015 707,5 130

2 2003 636,8 129

3 2013 636,5 148

4 2000 571,7   97

5 2001 508,9 126

 Jaar Aantal  Jaartotaal 
   grote branden in mln.

1 2016   150 470,0

2. 2013   148 636,5

3. 2015   130 707,5

4. 2003   129 636,8   

5. 2014   129 495,0

branden eveneens in de dubbele cijfers komt zijn horeca 
(14),  bedrijfsverzamelgebouwen (13), opslag (13), automo-
tive (12) en woningen (11). Grote branden waren er voorts in 
de sectoren recycling (8) en recreatie (6). Sectoren waar zich 
in 2016 twee miljoenenbranden voordeden waren gezond-
heidszorg, logistiek, nutsvoorzieningen en onderwijs. Ten 
slotte deed zich één miljoenenbrand voor in een openbare 
gelegenheid.

Van het totaal aan 150 miljoenenbranden, betreft het groot-
ste aantal branden een schade tussen 1 en 2 miljoen euro, 
namelijk 67 (in 2015 61).
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Raming schadebedrag tussen eurobedrag                                    
  2016  2015 

1.000.000 en 2.000.000   67  61 

2.000.000 en 3.000.000  27  27 

3.000.000 en 4.000.000  26  15 

4.000.000 en 5.000.000  4  9 

5.000.000 en 6.000.000  5  1 

6.000.000 en 7.000.000  8  3 

7.000.000 en 8.000.000  7  3 

8.000.000 en 9.000.000  0  1 

9.000.000 en 10.000.000  0  1 

10.000.000 en 20.000.000  4  5 

20.000.000 plus  2  4 

  150  130 

Significant verschil tussen beide jaren is dat in 2016 in de ca-
tegorie vanaf 20 miljoen euro het gaat om twee branden die 
liggen tussen de 20 en 30 miljoen euro, terwijl het in 2015 
gaat om aanzienlijk grotere branden waarvan er twee zelfs 
tussen de 100 en 200 miljoen worden geraamd. <

Miljoenenbranden tussen 1998 en 2016

Jaar  Aantal  Jaartotaal  1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal  4de kwartaal

2016 150 470.000.000 113.500.000 107.500.000 127.000.000 122.000.000

2015 130 707.500.000  81.000.000  153.500.000  271.000.000  202.000.000

2014 129 495.000.000  74.500.000 117.000.000 188.000.000 115.500.000

2013 148 636.500.000  99.000.000     171.500.000        233.000.000     133.000.000

2012 120 365.100.000 81.000.000 109.000.000 82.000.000 93.100.000

2011   91 345.000.000 134.000.000 76.000.000 61.500.000        73.500.000

2010 100 385.000.000        56.192.843        41.243.500           72.682.320     214.881.337

2009 105 369.114.881      71.665.071      106.266.080         101.915.865        89.267.865

2008   96 455.659.627    80.254.400      236.576.957           73.921.175        64.907.095

2007 108 445.923.000        49.740.000      161.802.500         103.857.500      130.523.100

2006   79 293.234.217        73.012.376        60.741.841           76.500.000         82.980.000

2005   73 251.182.000   82.650.000        56.200.000           52.400.000         59.932.000

2004        84 458.200.000        40.050.000           182.550.000            76.850.000      159.450.000

2003      129 636.785.000      223.000.000           116.835.000        119.500.000        177.450.000

2002        96 462.600.000         55.750.000           104.050.000          97.250.000       205.200.000 

2001      126 508.923.000       151.676.000           119.503.000        109.364.000       128.400.000

2000       97 571.715.000         47.420.000           432.906.000          50.350.000         41.039.000

1999       95 299.767.211         76.938.000            131.820.000  64.891.000         26.118.211

1998       82 308.570.547         64.210.000              97.563.000         97.563.000         59.550.000   

Vorig jaar kwam het totale 
schadebedrag aanzienlijk 

lager uit
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Een toer door 
automotive 

schade-afhandeling
Voor veel schadeverzekeraars in binnen en buitenland 

zijn verzekeringen van motorisch vervoer nog steeds 

het belangrijkste onderdeel van de portfolio. In omzet, 

in aantallen én in absolute schadelast. Het relatieve 

schadelastpercentage is bij motorisch vaak hoger dan 

bijvoorbeeld bij brand. Verzekeraars in alle landen zijn dan 

ook al jaren bezig om grip te krijgen op dit grote onderdeel 

van de portefeuille. Wat zien we in het buitenland gebeuren 

en kunnen we wellicht lering trekken van initiatieven in 

Azië? Wat zijn de ontwikkelingen in Nederland en met een 

dichtslibbend wegennet, waar zitten dan eventueel nog 

groeimogelijkheden binnen onze eigen landsgrenzen?

Acceptatie met kennisregels, sturing op distributiekanalen, 
inzet digitale technieken / fotografie, data-analyse, sturing 
op schadeherstel (op welke manier dan ook) en/of expertise, 
BPR-trajecten in het proces, inzet automatisering, enzovoort. 
Eigenlijk zie je dit, uiteraard met verschillen en in verschil-
lende faseringen, overal ter wereld terugkomen. Ook de 
wetgeving op financieel, risk- en actuarieel gebied en de rap-
portage naar interne- en externe toezichthouders beweegt 
allemaal dezelfde kant op. In Europa kennen we Solvency II 
en in Azië kennen we Risk Based Capital – de verschillen zijn 
niet materieel, wel is er onderscheid in fasering.

naar aZië

Laten we eens op ´reis´ gaan naar Azië. Ik sprak onlangs met 
een Nederlands bedrijf dat actuariële en ict-innovaties levert 
binnen de schademarkt. Het bedrijf blijkt juist zijn groei te 
behalen buiten Nederland en dat vond ik erg interessant. 
Het blijkt dat men de afgelopen jaren sterk in Scandinavië 
is gegroeid en dat recentelijk de groei vanuit Azië komt. Nu 
weet ik uit eigen ervaring dat Azië veel kansen kan bieden 
maar dat het ook belangrijk is waar je dan actief bent en 
wanneer. Een veelgemaakte fout bij het zakendoen in Azië 
is het generaliseren van cultuur en regio terwijl we in Ne-
derland natuurlijk ook al volop regionale verschillen hebben 
binnen ons kleine landje. Ja maar… op data kan je bouwen 
hoor ik u denken. Vertrouw niet te snel op de kwaliteit van 

door Marco Hoekstra, Pearl Laren Consultancy

data en onderzoek het proces waarbinnen de data tot stand 
zijn gekomen, zou ik zeggen. Doe dit met lokale partners en 
begrip voor de cultuur. 

Posthuma Partners is het bedrijf dat ik bedoelde. Zij maken 
grote sprongen met hun big data oplossing rondom Claims. 
Marc Dijkstra van Posthuma Partners zegt: “Wat ik echter een 
belangrijk onderscheid vind tussen de Nederlandse situatie 
en de situatie in Azië is de drang tot vernieuwing. Nederland 
is een volwassen markt. En dat heeft tot gevolg dat (te) veel 
bedrijven wat achterover leunen. Ze zeggen van niet, er be-
staan vaak tientallen innovatie-projecten en dergelijke. Maar 
één spade dieper is er toch vaak een houding van “dat heb-
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en spijkerbroek soms toch met een schuin oog aangekeken 
door ouders van vrienden van me. Die ‘hadden het niet zo 
op’ met motorrijders.

27 jaar later (in 2016) zijn er meer dan vijfmaal zoveel moto-
ren in Nederland, 720.889. En daarmee is motorrijden veel 
meer geaccepteerd. Het aantal auto’s is nog wel ruim elf keer 
hoger in absolute aantallen dan het aantal motoren maar is 
over de jaren heen nog niet eens verdubbeld. De groei qua 
aantal motoren is dus procentueel vele malen hoger. De 
hoge parkeerkosten voor auto’s, de file’s en ook de diversiteit 
aan motorfietsen en motorkleding die er te verkrijgen is, zor-
gen ongetwijfeld voor een groter aandeel motoren tussen 
de auto’s tegenwoordig.

Nederland is een volwassen markt. 
En dat heeft tot gevolg 

dat (te) veel bedrijven wat 
achterover leunen

Op de Focwa motorschadeselect website vind je maar negen 
schadeherstelbedrijven. De praktijk wijst echter uit dat je in 
de regel bij elk Focwa aangesloten motorzaak terecht kan. 
Het blijft een specialisatie en daarom blijft schadeherstel van 
motorschades in de handen van de gespecialiseerde motor-
zaak. Peter Wilmink van Motoport Almere: “Het vereist een 
specifieke kennis van de motorfiets, ophanging en veersys-
temen. Een kleine (langzame) aanrijdingsschade kan zonder 
dat je met het oog kan ontdekken grote gevolgen hebben 
voor de wegligging en het weggedrag van de motor. Zo mag 
er aan frames, velgen en veringonderdelen nooit gelast en/
of gebogen worden.”  Wilmink gaat verder:
“Het aantal schadegevallen is - in ieder geval bij ons - opmer-
kelijk gedaald. Volgens mij mede te danken aan de ontwik-
keling in de actieve en passieve veiligheidssystemen op de 
nieuwe motorfietsen. Zoals een aan de rijomstandigheden 
instelbare rijmodus waar ook de Traction Control, ABS en de 
vering zich op aanpast.” 

Wat Peter zegt is in lijn met het onderzoek over de schade-
herstelbranche van de Rabobank. Toch kon ik het ook niet la-
ten om zelf nog wat navraag te doen. Een (niet gevalideerd) 
eigen onderzoek onder mede-motorijders wijst al snel uit 
dat er meerdere mensen in mijn omgeving wisten aan te 
geven in het verleden een ongeluk te hebben gehad op de 
motor door het niet aanwezig zijn van ABS. Tegenwoordig is 
dat standaard op elke nieuwe motorfiets. Niet zo verbazend 
dus dat ondanks de groei van het aantal motoren op de weg 
de schades juist afnemen wat ongetwijfeld weer ten gunste 
gaat komen van de populariteit van het motorrijden. 

ben we al geprobeerd” of “dat werkt voor ons niet”. Hij ver-
volgt: Ook de besluitvorming duurt vaak eindeloos en is ook 
niet altijd duidelijk. Er is weinig ‘sense of urgency’, om het in 
‘goed Nederlands’ te zeggen. In bijvoorbeeld Azië is dat com-
pleet anders. En nu hoor ik vaak mensen zeggen, vanuit een 
soort van superioriteitsgevoel ‘daar hebben ze ook nog een 
inhaalslag te maken’. Dan zijn ze op vakantie geweest in Laos 
of Nepal. Maar ik doe bijvoorbeeld zaken met Singapore en 
Maleisië en die zijn in hun processen en voor wat betreft di-
gitalisering op onderdelen verder dan in Nederland. Maar 
wel nog steeds geïnteresseerd in nieuwe oplossingen. Het 
‘Posthuma Partners Claims Management Filter’ (CMF) is wat 
internationaal echt aanslaat. In Nederland koppelen we met 
Anva en CCS bijvoorbeeld. In Scandinavië met diverse syste-
men en recentelijk zijn we ook een partnership aangegaan 
met het meest gebruikte schadeverzekerings software plat-
form in Zuid-Oost Azië. Het unieke van dit CMF is dat het alle 
schade-data realtime beoordeelt. En dan niet alleen tech-
nisch – dat doet natuurlijk iedereen wel – maar ook statis-
tisch en desgewenst ten opzichte van een benchmark. Ook 
heeft het een soort van ‘machine learning’ component voor 
eigen regels van de verzekeraar en is het te gebruiken voor 
dynamic pricing.”

terUg naar nederland

Het aantal schadereparaties neemt af terwijl het wagenpark 
blijft toenemen. Het schadebedrag per reparatie neemt wel 
toe en daardoor blijft de totale omzet binnen de branche 
stabiel. Er zijn momenteel eigenlijk teveel schadeherstelbe-
drijven op de Nederlandse markt.

Volgens de Rabobank (vanuit hun onderzoek cijfers en 
trends schadeherstelbedrijven) is de mindering in aantal-
len schadereparaties te danken aan: de veiligere wegen, de 
verdere intrede van veiligheid- en hulpsystemen, minder 
gereden zakelijke kilometers en de veranderde houding en 
behoeften van de consument. De auto is minder statussym-
bool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. De 
schademarkt blijft dus structureel dalen en daarmee zal het 
als verzekeraar nog belangrijker worden om grip te houden 
op het hele schade afhandelproces.

oP de Motor

Mobiliteit is Nederland is een hot topic en vanaf 2014 is 
de filedruk weer flink aan het stijgen ondanks het feit dat 
er diverse snelwegen grondig zijn aangepakt en verbreed. 
Als motorrijder kan ik het dan ook niet laten om ook even 
wat cijfers erbij te pakken en het te hebben over de motor 
binnen automotive. Wat zijn daar nu de ontwikkelingen in, 
hoe zit het met schades en schade-afhandeling bij motoren, 
want gespecialiseerde herstelbedrijven, zoals je die voor de 
autobranche ziet, zijn er nagenoeg niet.

Zelf ben ik 1989 begonnen met motorrijden. Toen was ik een 
van de 142.100 motorbezitters en werd met mijn leren jas 
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Alle veiligheidssystemen kennen ook een mogelijke kant-
tekening trouwens. Zo zijn er veel instelmogelijkheden en 
connecties mogelijk die tijdens het rijden kunnen worden 
aangepast. Dit is een serieus nieuw risico voor de motorrij-
der die voorheen niets kon instellen tijdens het rijden. Het 
KNMV heeft dit ook als risico onderschreven in een nieuw 
convenant veilig gebruik smartfuncties in het verkeer. Laten 
we hopen dat alle veiligheidssystemen gewoon doen waar-
voor ze bedoeld zijn en dat het menselijk handelen hier niet 
voor onnodige extra risico´s gaat zorgen.

einde van de toer

Ik hoop dat u hebt genoten van deze on-traditionele toer. 
In het proces van schadebehandeling en schadeherstel zijn 
inmiddels grote verbeterslagen gemaakt, maar het blijft een 
gezonde gedachte om te denken: ‘het kan altijd beter’. Een 
basisgedachte die de ondernemend en innovatief ingestel-
de mens altijd verder brengt. En: wanneer we menen dat de 
groei uit onze markt is, waar zien we dan nog wel groeikan-
sen voor onze activiteiten? Wellicht in andere voertuigen, 
nog meer motoren (ook met twee wielen vooraan) of in 
andersoortige vervoermiddelen van de toekomst (de vlie-
gende auto, met de Nederlandse PAL-V als pionier). Qua ver-
voermiddelen gaat het er anders en diverser uitzien op de 
weg. Alles wat straks zelfrijdend of in treintjes rijdend wordt, 

zal het traditionele autoverzekeringsmodel op zijn kop zet-
ten. Wie zal er aansprakelijk zijn bij een ongeval? De eigenaar 
of de fabrikant? Maar ook de ‘eigendom’ verandert, we gaan 
ook onze mobiliteitsmiddelen ‘delen’. Wie zal de schade dra-
gen? De eigenaar of de gebruiker? Genoeg om over na te 
denken, maar niet tijdens het rijden dus. <

Ook in andere delen van de wereld is schade in de motorrijtuigenbranche een hot 
topic, op de foto Marc Dijkstra (geheel rechts) van Posthuma Partners als een van 
de panelleden tijdens een seminar

i n n o V aT i E

de Pal-v is een innovatie als de t-ford
PAL-V uit Raamsdonksveer, producent van de ‘vliegende auto’, heeft de Innovation Leadership award in de ‘personal 

flying’ markt gewonnen die toegekend wordt door Frost & Sullivan, een wereldwijd marktonderzoekbureau. 

De verwachting is dat de PAL-V Liberty in 2019 op de 
markt zal zijn. Dit is een 2 persoons model. Bureau Frost 
& Sullivan verwacht dat de PAL-V een transformatie te-
weeg zal brengen die niet meer gezien is sinds het op de 
markt brengen door Ford van het legendarische model T. 
De PAL-V heeft vliegend een range van 450 km. De gyro-
copter heeft niet zoals vliegtuigen met vaste vleugels het 
risico van ‘overtrekken’. In het geval van motorstoring kan 
de gyrocopter normaalgesproken landen op een kleine 
strook ongeveer zo lang als een tennisbaan. Landen zon-
der motor gebeurt met een snelheid van ongeveer 30 km 
per uur. De afstand die nodig is om op te stijgen varieert 
van 90 tot 200 meter. De gyrocopter heeft minder last van 
turbulentie en zijwind dan een traditioneel vliegtuig. Een 
gyrocopter is gemakkelijker te besturen dan een helikop-
ter. De omschakeling van rijden naar vliegen of omge-
keerd vraagt ongeveer 5 à 10 minuten. In de toekomst zal 
de PAL-V uitgerust kunnen gaan worden met een hybride 
of vol elektrische motor. 

Frost & Sullivan heeft meer dan 10 bedrijven geïdentifi-
ceerd die de intentie hebben in de komende vijf jaar een 

‘vliegende auto’ commercieel in de markt te zetten. De 
onderzoekers trokken de conclusie dat ‘vliegende auto’s’ 
in de komende decennia een aanzienlijke golf aan nieu-
we bedrijvigheid zullen genereren. 

Het Belgische assurantiebedrijf Nuytten Verzekeringen 
(Lloyd’s coverholder voor de branche luchtvaart) heeft 
voor de fabrikant van de PAL-V een dekking ontwikkeld.  
Deze kan wereldwijd worden geboden (zie verder onze 
website 29-11-2017).
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Schade-analyse alle 
audatex-calculaties

De eerste 10 maanden van 2017 betreft het aantal Audatex-
calculaties (exclusief extremen) in totaal ruim 872 duizend 
schades. Extrapolerend zouden we op een jaartotaal van 
1.046 duizend uitkomen. Ermee rekening houdend dat de 
maanden november en wintermaand december er nog bij-
komen, zal het niveau mogelijk ongeveer op het niveau van 
de jaartotalen in 2014 (1.081.224) en 2015 (1.097.437) uitko-
men. In 2016 was sprake van een jaartotaal van 1.116.689 
schades. 

Het gemiddeld schadebedrag in oktober was 1270,29 euro 
(1261,97 euro de maand ervoor). Het gemiddelde totale 
schadebedrag voor de eerste 10 maanden van 2017 be-

draagt 1255,81 en is daarmee fractioneel lager dan over ge-
heel 2016, toen het 1256,26 euro bedroeg (ter vergelijking: 
geheel 2015: 1178,92 euro).

Het totale gemiddelde schadebedrag ad 1270,29 euro is op-
gebouwd uit 382,45 euro aan onderdelen, 401,41 euro aan 
arbeidsloon, 16,43 euro aan overig arbeidsloon, 437,21 euro 
aan spuitbedrag (spuitmateriaal plus spuitloon), 19,98 euro 
aan milieukosten en 12,81 euro aan overige kosten. Het ge-
middeld aantal bewerkingen was 12,42 (eerste 10 maanden 
2017: 12,25, geheel 2016: 12,02, geheel 2015: 11,83). De on-
derstaande tabel toont de cijfers voor de afgelopen acht jaar 
(2017 betreft de eerste 10 maanden). 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010

aantal schades 
(totaal)  872.047  1.116.689  1.097.437  1.081.224  1.063.975  1.112.082  1.132.626  1.167.945 

Gemiddeld bedrag       
aan:        

Onderdelen €  379,08 €  351,80  €  317,79  €  324,79  €  337,79   €  332,04   €  325,60   €  367,21 

Arbeidsloon €  402,19  €  437,89 €  408,96 €  393,12 €  396,69 €  396,64 €  405,75 €  391,14 

Overig arbeidsloon €  9,97 €  23,63 €  18,14  €  6,75 €  6,77 €  8,23 €  13,62  €  7,86 

Spuitbedrag €  432,75 €  411,55 €  404,72 €  429,64 €  430,36 €  426,06 €  414,79 €  430,42 

Milieukosten €  19,75  €  19,12 €  18,91 €  19,67 €  20,36 €  19,85 €  19,71 €  19,91 

Overig €  12,08 €  12,30 €  10,43 €  10,64 €  10,64 €  10,03 €  9,79 €  10,98 

Gemiddeld totaal
schadebedrag €  1.255,81 €  1.256,29 €  1.178,95 €  1.184,61 €  1.202,61 €  1.192,85 €  1.189,26 €  1.227,52 

        

Gemiddeld aantal 
bewerkingen   12,25  12,02  11,83  11,89  12,18  12,41  12,93  13,02

        

Solera/Audatex heeft een nieuwe applicatie t.b.v. managementinformatie, AudaInsight. In volgende uitgaven zal overgegaan worden op deze systematiek.  
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Afschudden
Hij of zij weet het altijd beter. Als we dat zeggen van iemand, 
vinden we hem of haar op z’n minst een tikkeltje eigenwijs. 
Dat is een eigenschap die niet bijdraagt aan het opbouwen 
van vriendschap. Een expert is eigenlijk ook iemand die het 
beter weet, maar van wie dat zijn of haar beroep is. ‘Deskun-
dige, met name als iemand die geroepen wordt om in be-
twiste zaken uitspraak te doen of advies te geven’, zo geeft 
de Dikke van Dale uitleg aan dit lemma.  

Een deskundige, dat ben je niet zomaar. Door het opdoen 
van heel veel kennis, meerdere jaren ervaring, goede com-
municatieve eigenschappen, heel hard werken en een bij-
zonder rechte inborst, kan iemand expert worden, en naar 
gelang van tijd een steeds betere expert worden. Daarbij zal 
hij of zij een intrinsieke motivatie moeten hebben om aan 
‘waarheidsvinding’ te doen en het vermogen moeten heb-
ben de feiten adequaat te rapporteren, zodanig dat alle be-
trokken partijen – ook degenen die niet deskundig zijn – het 
nog snappen ook. Je moet voldoende eelt op je ziel hebben, 
om die motivatie niet aan te laten tasten. Om door weer 
en wind, bij tij en ontij, je werk met groot enthousiasme te 
doen. Je ondervindt immers wel eens weerstand onderweg. 
Zo zijn er gedupeerden die de expert vooral beschouwen als 
‘door de verzekeraar gestuurd’.

Wij in de branche weten uiteraard dat verzekeraars essen-
tieel zijn voor samenleving en economie en dat schadever-
zekeraars rond de nullijn opereren. Verzekeraars voelen een 
kostendruk, die ook ons als experts niet onberoerd laat. De 
relatie tussen verzekeraars en expertisebureaus is de afgelo-
pen jaren verzakelijkt en je zou kunnen zeggen dat men ge-
makkelijker dan vroeger omwille van de prijs afscheid neemt. 
Dienstverlening is echter bepaald niet uitsluitend in prijs uit 
te drukken. Wat ik bijvoorbeeld moeilijk kan begrijpen is dat 
er zelfs partijen in de markt zijn - verzekeraars en makelaars 
- die experts inschakelen die géén register expert zijn. Ieder-
een is uiteraard vrij om dat te doen, maar bedenk dan wel 
dat wij als NIVRE bijvoorbeeld een systeem van tuchtrecht 
bieden, bepaald geen sinecure. Bedenk dat we als organisa-
tie aan kennisborging doen en als bureaus vaak onbedoeld 
het opleidingsinstituut voor de rest van de schadebranche 
zijn. Dat als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, zo-
als onlangs met de helikopter die een hoogspanningsmast 
raakte, wij worden geraadpleegd. 

De toegevoegde waarde van een schadeverzekering mani-
festeert zich als er schade is. In de gevallen dat een expert 
wordt ingeschakeld, vervult de expert een belangrijke rol bij 
de totstandkoming van die toegevoegde waarde. Daarmee 
bedoel ik dan uiteraard niet het voor de gedupeerde maxi-

maliseren van de uitkering. Nee het gaat erom, en daarbij 
maakt het niet uit of je de expert of de contra-expert bent, 
dat de schade juist bepaald wordt en dat de gedupeerde dat 
ook zo ervaart. Overigens, met al onze kennis en ervaring 
zouden we als experts, is mijn stellige overtuiging, ook meer 
moeten kunnen doen voordat er schade is en ook nadat de 
schade geregeld is. Ook zou het waardevol kunnen zijn om 
in dossiers opgeslagen kennis - geanonimiseerd -  te ontslui-
ten.

Ik heb hiervoor al opgemerkt, dat je niet zomaar schade-ex-
pert bent. Je moet  daar heel veel voor doen en eigenlijk ben 
je er ook nooit mee klaar. Het is nagenoeg onmogelijk om 
dat als expert in je eentje te doen. Het is goed om verbinding 
aan te gaan met collega’s en elkaar te versterken. Uiteraard 
stel je daarbij de vraag: ‘what’s in it for me’. Maar als je ook 
durft te geven, wordt voor een ieder het effect veel groter. 

Wij hebben als NIVRE het afgelopen halfjaar een voortva-
rende groei doorgemaakt en zijn inmiddels met ruim vijf-
tienhonderd register experts, plus nog enkele honderden 
professionals in de andere registers, zoals het nieuwe re-
gister voor herstelgerichte letseldienstverleners. Ook op de 
langere termijn zullen we ervoor moeten zorgen, dat we 
voldoende instroom houden van experts. We zullen daarom 
niet alleen gericht op opdrachtgevers en gedupeerden be-
ter moeten uitdragen wat de waarde is van experts en welke 
rol het NIVRE hierin vervult, maar dat zal ook van belang zijn 
richting nieuwe toetreders tot de beroepsgroep. Daarbij 
moeten we niet alleen interessante toekomstige werkgevers 
zijn voor degenen die nu nog studeren, maar zeker ook voor 
professionals die al werkervaring hebben, bijvoorbeeld in de 
advocatuur, en zij-instromers kunnen zijn. Daarop zullen we 
onze systemen – denk aan vrijstellingen – zo goed mogelijk 
moeten inrichten. 

Afgelopen jaar hebben we er al aan gewerkt om richting alle 
stakeholders uit te dragen – bijvoorbeeld met een factsheet 
met indrukwekkende cijfers en door nieuws te delen via een 
LinkedIn groep – dat we een rol van betekenis vervullen. Op 
die communicatie moeten we de komende jaren nog ster-
ker gaan inzetten. Bescheidenheid wordt dan wel als deugd 
gezien, maar je moet dit niet overdrijven. We zijn goed, laten 
we niet vergeten het te vertellen. En laten we dat zo doen 
dat we het stof, mocht er nog wat op onze schouders liggen, 
voorgoed van ons af schudden. <

door George Oostrom, 
voorzitter NIVRE
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“Vaak is het de vraag wanneer het moment is aangebroken waarop je zegt dat er voldoende reden is om een fraudeur 

te signaleren en te registreren. Als je iemand registreert, is dat niet niks, dan gebeurt er toch wel wat met degene die 

geregistreerd wordt. Die krijgt een heel vet zwart kruis op zijn voorhoofd.” Aldus prof. mr. J.H. Wansink, tot zijn emeritaat in 

2011 bijzonder hoogleraar  Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Han Wansink trad als dagvoorzitter 

op van de studiedag ‘Fraude in de letselschadepraktijk’, een bijeenkomst van Studiecentrum Kerckebosch op donderdag 9 

november 2017 in Hotel Breukelen.

op het voorhoofd van fraudeurs
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“Het strafrecht is er om fraudeurs aan te pakken, maar fraude 
is ook een maatschappelijk probleem. Dat los je niet alleen 
met het strafrecht op.” Aldus de landelijk coördinator frau-
debestrijding van het Openbaar Ministerie onlangs op een 
bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars. Fraude is 
een maatschappelijk probleem, maar vooral toch ook het 
probleem van verzekeraars. In 2016 steeg het aantal gemel-
de incidenten fors ten opzichte van 2015: 35 procent meer 
zaken in de motorrijtuigenbranche, 14 procent meer fraude 
met reisverzekeringen, 11 procent meer meldingen op het 
gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen enzovoort. In 
2016 spoorden verzekeraars 10.001 fraudeurs op, zo’n 20 
procent meer dan in 2015, toen iets meer dan 8.000 verze-
keringsfraudeurs werden opgespoord. Met de opgespoorde 
zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 miljoen euro ge-
moeid. Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verze-
keringscriminaliteit bleek verder dat een op de drie gerichte 
onderzoeken tot de opsporing van een fraudegeval leidde. 
Het ging daarbij om 27.257 incidentonderzoeken. Meer dan 

de helft van de vastgestelde fraudes, 5.598 gevallen, vond 
plaats bij de verzekeringsaanvraag.

gevoelige verhoUdingen

Fraude signaleren, fraude bewijzen en daarbij de privacy van 
betrokkenen respecteren waren de belangrijkste thema’s 
tijdens de drukbezochte studiedag ‘Fraude in de letselscha-
depraktijk’, met drie inleidingen in de ochtend en vier work-
shops in de middag. Duidelijk werd dat in de werkwijze bij 
een vermoeden van fraude volop risico’s en aandachtspun-
ten zitten. Hoe verkrijg je bewijs? Wat mag je onderzoeken? 
Op welke valkuilen moet je letten? In zijn inleiding vertelde 
dagvoorzitter Han Wansink over zijn persoonlijke betrok-
kenheid bij het onderwerp fraude in de letselschadepraktijk. 
Om te beginnen is hij lid van het tuchtcollege van het NIVRE, 
dat klachten over het gedrag van experts beoordeelt. Bij de 
behandeling van die klachten komen geregeld zaken naar 
voren die bij fraudeonderzoeken zijn misgegaan. Wansink is 
ook lid van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assu-
rantiën) en hij is voorzitter van de commissie die bij artsen 
medische informatie kan opvragen wanneer een verzekeraar 
vermoedt dat iemand bij het aangaan van een levensverze-
kering de gezondheidsverklaring niet correct heeft ingevuld. 
“Ook daarbij heb je te maken met gevoelige verhoudingen 
tussen waarheidsvinding enerzijds en privacybescherming 
anderzijds”, aldus Wansink.

Soorten fraUde

Marius Rademaker NIVRE-re, registercoördinator fraudebe-
heersing en onderzoeksexpert bij Generali Verzekerings-
groep, definieerde in zijn inleiding tijdens de studiedag 
verzekeringsfraude als opzettelijk een onjuiste voorstelling 
van zaken geven met als doel onrechtmatig een verzeke-
ringsdekking, een verzekeringsuitkering of een service te 
verkrijgen bij de totstandkoming of de uitvoering van een 
verzekeringsovereenkomst. Hij onderscheidde verschillen-
de soorten verzekeringsfraude: fraude door consumenten, 

Dagvoorzitter Han Wansink

Marius Rademaker

Petra Oskam
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fraude door of met behulp van een intermediair, fraude door 
dienstverleners en fraude door de eigen medewerkers van 
de verzekeraar. De omvang van verzekeringsfraude mag vol-
gens Rademaker op 10 à 12 procent van de totale schade-
last worden geschat. Dit zou een financieel belang van 900 
miljoen tot 1 miljard euro betekenen. De hoofdvormen van 
externe fraude in de letselschadepraktijk zijn het majoreren 
of aggraveren van het letsel, het fingeren van een letsel, het 
ensceneren van de schadeveroorzakende gebeurtenis en 
het niet voldoen aan de mededelingsplicht. Marius Rade-
maker ging uitgebreid in op de fraude-indicatoren, dus de 
signalen dat er van fraude sprake kan zijn. Hij noemde het 
opvallend gedrag van betrokkenen, onregelmatigheden in 
bijvoorbeeld offertes en nota‘s, onduidelijke bewijsstukken, 
(een vermoeden van) een slechte financiële situatie van be-
trokkene, een snelle onderbouwing van de schadeomvang, 
bekendheid met processen in de schadebehandeling, een 
bedenkelijke toedracht en nog tal van andere indicatoren.

gerede tWijfel

“Als je alle indicatoren hebt vastgelegd”, aldus Rademaker, 
“ofwel, in ons vakjargon, ‘gestapeld’, dan kan er op enig mo-
ment gerede twijfel ontstaan. Dit is nog meer het geval als 
er een anonieme maar concrete tip wordt gegeven of als 

er informatie in die richting komt van de medisch adviseur 
of zelfs de belangenbehartiger. Ik adviseer dan om redelijk 
snel de fraudecontactpersoon op de afdeling erbij te betrek-
ken en samen met hem of haar een stappenplan te maken. 
Daar hoort een aantal beslismomenten bij, waarbij ook de 
coördinator fraudebeheersing en de manager van de afde-
ling zal worden betrokken. Deze beslismomenten betreffen 
het in onderzoek nemen van het dossier ofwel het feiten-
onderzoek, de evaluatie na dit feitenonderzoek en ook de 
evaluatie na een persoonlijk onderzoek. Bedenk bij dit alles 
dat het aan de kant van de verzekeraar en ook aan de kant 
van de belangenbehartiger onbekend is wat er precies is ge-
beurd waardoor het letsel is ontstaan. Onderzoek dit daarom 
meteen nadat de melding is binnengekomen. Interview de 
verzekerde, de tegenpartij, de politie, de brandweer als die 
erbij is geweest, en maak vervolgens een rapport op waarin 
gewoon de feiten vastliggen. Misschien heb je nog jarenlang 
plezier van dat rapport, in de schadebehandeling, maar ze-
ker ook in een eventueel fraudeonderzoek.”

ZorgvUldige afWeging

Mr. Petra Oskam, advocaat bij Kennedy Van der Laan, behan-
delde wat wel en niet mag in een internetonderzoek door 
verzekeraars, hoe je met medische gegevens moet omgaan 
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en tot slot nog een aantal privacyaspecten vanuit verschil-
lende onderzoeken. Vanzelfsprekend behandelde zij bij dit 
alles het juridisch kader, dat wil zeggen de Grondwet en het 
EVRM waarin het grondrecht op privacy is vastgelegd, het 
Handvest Grondrechten EU waarin het grondrecht op de be-
scherming van persoonsgegevens is vastgelegd en tot slot 
de Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Uit dit alles zijn 
de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Gedrags-
code verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen 
(GVP) en de Gedragscode persoonlijk onderzoek afgeleid. In 
deze laatste gedragscode is met name artikel 2 van belang. 
Hierin is bepaald dat de verzekeraar bij het instellen van een 
persoonlijk onderzoek steeds een zorgvuldige afweging 
moet maken tussen de belangen van de verzekeraar bij het 
uitvoeren van het onderzoek en het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Een 
hoofdstuk apart in de letselschaderegeling is natuurlijk het 
medisch traject. Daarvoor biedt de Medische Paragraaf bij 
de Gedragscode Behandeling Letselschade de nodige regels 
en richtlijnen. “Hoe zit het bijvoorbeeld met het medisch ad-
vies?”, aldus Petra Oskam. “Hoe gaan we daarmee om?”

nUancering

“De Medische Paragraaf gaat uit van transparantie”, ver-
volgde zij. “Is het een medisch advies over de gevolgen van 
de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan verstrekken de 
belangenbehartiger en de verzekeraar dat aan elkaar. Is het 
echter een medisch advies in een medische aansprakelijk-
heidszaak, dan ligt dat anders. Hierover heeft het Hof Den 

Haag zich onlangs nog, op 3 oktober 2017, uitgesproken. 
Deze uitspraak betrof een zaak waarin gesteld werd dat er 
een fout was gemaakt bij een geboorte met behulp van 
een keizersnede. De moeder gaf aan dat haar ter ore was 
gekomen dat verzekeraar Centramed een radioloog had ge-
raadpleegd en dat in dat overleg zou zijn gebleken dat er 
inderdaad iets mis was gegaan. Zij stelde dat zij op grond 
van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 
mocht inzien welke gegevens over haar werden verwerkt en 
eiste daarom inzage daarvan. Het hof heeft echter bepaald, 
dat de informatie van zo’n overleg tussen de verzekeraar 
en een partijdeskundige over de vraag of er een fout is ge-
maakt, geen informatie is die door de betrokkene op grond 
van artikel 35 Wbp op juistheid kan worden gecontroleerd. 
Dat is dus een belangrijke nuance bij die medische adviezen, 
want dit betreft informatie die je niet zonder meer met de 
wederpartij hoeft te delen. En ik denk dat dit ook logisch is, 
want het is natuurlijk informatie aan de hand waarvan je als 
partij je positie bepaalt en je standpunt gaat onderbouwen.”

BeWijSPoSitie

Mr. Peter Knijp, advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten, 
sprak over de valkuilen die zich kunnen voordoen bij een ver-
moeden van fraude en bij fraudeonderzoek. Deze hebben te 
maken met de bewijspositie in civiel recht. In het algemeen 
is het zo dat wie stelt, moet bewijzen. Een slachtoffer dat 
een schadevergoeding vraagt, moet bewijzen dat die vorde-
ring terecht is. Wanneer een verzekeraar stelt dat de vorde-
ring frauduleus is, zal hij moeten bewijzen dat bijvoorbeeld 
facturen vervalst zijn of dat het letsel wordt geaggraveerd. 
Vermoedt een verzekeraar dat bepaalde voorschotten ten 
onrechte zijn uitgekeerd, dat zal hij moeten aantonen dat 
die uitkeringen onverschuldigd zijn betaald. “Dit brengt al-
lerlei bewijsrechtelijke complicaties met zich mee”, aldus Pe-
ter Knijp. “Je kunt wel gaan werken met het omdraaien van 
de bewijslast en dergelijke, maar dat zijn altijd lastige discus-
sies. In ieder geval is het vertrekpunt van de vordering heel 

Peter Knijp Jasper Keizer

Een slachtoffer dat een 
schadevergoeding vraagt, 

moet bewijzen dat die vordering 
terecht is
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belangrijk: wie ben ik en wat wil ik. Het kan daarom in de 
loop van de behandeling van zo’n letselschadezaak waarin 
een vermoeden van fraude is ontstaan, verstandig zijn om 
een tactische afweging te maken. Misschien moet je niet 
vorderen dat alles wat al is uitgekeerd, meteen wordt terug-
betaald, maar moet je de lijn die eerst is ingezet uitzitten en 
bekijken hoe het afloopt. Er is immers een belangrijke valkuil 
in dergelijke zaken en die heeft te maken met de onderver-
deling van het civiel recht in het aansprakelijkheidsrecht en 
het verzekeringsrecht.”

contractUele relatie

Peter Knijp besprak ter illustratie van een en ander de zaak 
waarin een kampeerder, slapend in zijn tent op een veldbed, 
door een automobilist werd aangereden die op de camping 
onhandig aan het manoeuvreren was. De kampeerder viel 
van zijn veldbed, liep daardoor een armblessure op en raakte 
arbeidsongeschikt. Knijp: “De aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de automobilist kijkt naar de aard van het ongeval, de 
persoon van de bestuurder en het slachtoffer en de precieze 
toedracht. De ongevallenverzekeraar kijkt naar de persoon 
van het slachtoffer, het veldbed en de val. De ongevallenver-
zekeraar heeft een contractuele relatie met het slachtoffer 
en deze wordt mede bepaald door titel 7:17 BW. Daar staat in 
dat de verzekerde een medewerkingsplicht heeft. Hij moet 
alle gegevens verstrekken die voor de verzekeraar van be-
lang zijn om de schade te kunnen bepalen en de vergoeding 
vast te stellen. Heeft de verzekerde de opzet dat niet te doen, 
dan kan het recht op schadevergoeding onder die polis in 
zijn geheel komen te vervallen. De verzekeraar heeft dus in 
de verzekeringsrechtelijke verhouding ten opzichte van de 
verzekerde een heel probaat middel om met fraude om te 
gaan. Dat is volkomen anders in de aansprakelijkheidsrech-
telijke situatie. Het maakt dus veel uit of je een ongevallen-
verzekeraar of een aansprakelijkheidsverzekeraar bent.”

WorkShoPS

Na de lunchpauze werden vier workshops aangeboden, 
waaruit de meer dan honderd deelnemers aan de studie-
dag er twee konden kiezen. Marius Rademaker NIVRE-re, 
registercoördinator fraudebeheersing en onderzoeksexpert 
bij Generali Verzekeringsgroep, ging nader in op een aantal 
elementen uit zijn presentatie in het ochtendprogramma. 
Hij besprak onder meer het stapelen van fraude-indicatoren 
en de trends die in die indicatoren kunnen worden opge-
merkt. Bram van der Meer MSc, recherchepsycholoog en di-
recteur van Van der Meer Investigative Psychologists, ging 
in op de psychologische aspecten bij letselschadefraude. 
Hij karakteriseerde leugenaars als vaak dominant, zelfver-
zekerd en populair, maar benadrukte dat er culturele ver-

Bram van der Meer

schillen zijn en ook dat er verschillende soorten leugens 
zijn, zoals bewust en opzettelijk liegen, liegen na beïnvloe-
ding en ‘pseudologica fantastica’ (de neiging tot magisch 
denken en fantasierijkheid, in combinatie met een border-
line-persoonlijkheidsproblematiek en aandachttrekkerij). De 
rechtsbescherming van het slachtoffer was het thema van 
de workshop van mr. Jasper Keizer, advocaat bij SAP letsel-
schade advocaten. Hij ging in op de vraag welke stappen 
een slachtoffer kan ondernemen wanneer hij of zij meent 
ten onrechte van fraude te worden verdacht. De rechtsbe-
scherming van het slachtoffer is vooral geregeld in de Wet 
bescherming persoonsgegevens, de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet hierbij. De 
vierde workshop ging over de afwikkeling van een fraude-
zaak. Mr. Peter Knijp, advocaat bij Stadermann Luiten Advo-
caten, besprak de situatie waarin fraude is aangetoond, maar 
de schade nog wel moet worden afgewikkeld. Op welke 
schadevergoeding heeft een betrokkene dan nog recht en 
wat vordert de verzekeraar eventueel terug? In de workshop 
waren diverse casusposities, moeilijke afwegingen en reken-
voorbeelden aan de orde. <

Er zijn culturele verschillen en ook 
verschillende soorten leugens
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Personenschade door internet; 
maar ook: 

internet om personenschade 
aan de kaak te stellen

Met de sterke groei van het gebruik en de mogelijkheden 

van internet is ook de criminaliteit in de digitale wereld 

toegenomen. Personenschade kan via internet veroorzaakt 

worden. Omgekeerd, internet kan ook gebruikt worden om 

personenschade aan de kaak te stellen, denk aan #MeToo. Ik 

wil in deze ‘Cijfers & Trends’ deze ontwikkelingen benoemen. 

Ook zal ik in dit artikel de rechten van slachtoffers van 

misdrijven en wat zij met die rechten kunnen doen kort 

uiteenzetten.

door mr. Onur Emre, advocaat bij Elfi Letselschade Advocaat

We leven in het digitale tijdperk. Een leven zonder het inter-
net kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Toenemend 
internetgebruik leidt – je zou bijna kunnen zeggen vanzelf-
sprekend – tot een groei in het aantal slachtoffers door cri-
minaliteit via internet, ook op het gebied van letselschade. 
Er ontstaan nieuwe begrippen die gekwalificeerd (kunnen) 
worden als strafbare feiten, zoals “sexting”, “sextortion”, 
“grooming”, “wraakporno” en/of “ontucht via de webcam”. 
Het internet wordt ook ingezet door/namens slachtoffers om 
een bepaald onderwerp aan de kaak te stellen. Een recent 
voorbeeld hiervan is de hashtag #MeToo, die vanaf oktober 
dit jaar (2017) viraal ging op diverse socialmediakanalen. De 
MeToo-campagne was bedoeld om het (gevoelige) onder-
werp ‘seksuele intimidatie/seksueel misbruik’, waar vooral 
vrouwen mee te maken hebben (op de werkvloer), in de 
schijnwerpers te zetten en een punt van discussie te maken. 

rechten SlachtofferS

Maar, wat kunnen slachtoffers doen en wat zijn hun rechten? 
De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om de po-
sitie van slachtoffers van misdrijven te versterken. Zo is op 
1 januari 2011 de Wet ter versterking van de positie van het 
slachtoffer in het strafproces in werking getreden. 

aangifte

Het is gebruikelijk dat een slachtoffer eerst aangifte doet. 
Dit kan zowel mondeling als schriftelijk en in sommige ge-

vallen ook elektronisch. Het doen van een aangifte is niet 
verplicht. Ook zonder aangifte kan de politie een strafzaak 
starten (ambtshalve vervolging). Echter, is er sprake van een 
zedenmisdrijf, dan kan alleen vervolging plaatsvinden als 
het slachtoffer dat wil. In zedenzaken vindt voorafgaand aan 
de aangifte een informatief gesprek plaats.  

inStelling voor SlachtofferhUlP

De bevoegde opsporingsambtenaren dragen zorg voor ver-
wijzing van het slachtoffer naar een instelling voor slachtof-
ferhulp waar zij toegang hebben tot informatie, advies en 
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ondersteuning. In een zo vroeg mogelijke stadium wordt 
(algemene) informatie verstrekt aan het slachtoffer over 
zijn rechten en de beschikbare ondersteuning(en). Hiertoe 
wordt een zogeheten ‘Verklaring van rechten’ met algemene 
informatie aan het slachtoffer uitgereikt.

ZaakSinforMatie

Verder heeft het slachtoffer recht op “zaaksinformatie”, ofte-
wel informatie over de aanvang en voortgang van de zaak. 
Deze informatie wordt schriftelijk verstrekt, maar alleen op 
verzoek van het slachtoffer.

SPreekrecht 

Ook mag een slachtoffer spreken in de rechtszaal. Voorheen 
was het zo dat hij (lees: het slachtoffer) enkel iets mocht zeg-
gen over de gevolgen die het strafbare feit bij hem teweeg 
had gebracht. Sinds 1 juli 2016 geniet het slachtoffer echter 
onbeperkt spreekrecht en mag hij zich onder meer uitlaten 
over de schuld van de verdachte en/of de strafmaat.

Schadeverhaal

Om een slachtoffer in staat te stellen zijn schade op de da-
der te verhalen voorziet de overheid in twee procedures: De 
procedure bij de civiele rechter (dit is de klassieke weg) of 
voeging in het strafproces. Het nadeel van de civiele proce-
dure is onder meer de doorlooptijd. In de praktijk kiezen dan 
ook weinig slachtoffers voor deze weg. Daarentegen kunnen 
slachtoffers voor hun schadeverhaal heel veel baat hebben 
bij voeging in het strafproces. Deze route is namelijk relatief 
eenvoudig: Het CJIB draagt zorg voor de incasso als de straf-
rechter een schadevergoedingsmaatregel oplegt.

Wat als de dader onbekend is of een verdachte niet wordt 
vervolgd? Voeging in het strafproces biedt dan geen uit-
komst, evenmin een procedure via/bij de civiele rechter.

voorSchotregeling 

Voorts kan bij misdrijven zelfs een voorschot uitgekeerd wor-
den als de dader 8 maanden na het onherroepelijke vonnis 
nog niet volledig heeft betaald. Hierdoor hoeft het slachtof-
fer niet meer zelf achter het geld aan te gaan en is hij niet 
meer afhankelijk van de financiële (on)mogelijkheden van 
de dader. Dit biedt tevens de mogelijkheid aan het slacht-
offer het/een hoofdstuk af te sluiten. De voorschotregeling 
ontslaat de dader echter niet van zijn betalingsverplichting. 
Het CJIB int het bedrag alsnog. 

ernStig letSel

Voor slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig letsel 
voorziet de overheid met het Schadefonds Geweldsmisdrij-
ven in een vangnet. Dit fonds doet uitkeringen voor zowel 
de materiële als de immateriële schade. Het schadefonds 
vergoedt niet de werkelijke schade, maar betaalt een tege-
moetkoming.

Is er een verdachte en wordt deze vervolgd, dan is het voor 
het slachtoffer ook mogelijk om, in afwachting van het straf-
proces, bij wijze van voorschot een tegemoetkoming aan te 
vragen.

BijStand door PerSoon naar keUZe

Slachtoffers kunnen zich zowel tijdens het voorbereidende 
onderzoek als op de terechtzitting doen bijstaan door een 
persoon naar keuze. Deze bijstand kan echter worden ge-
weigerd in het belang van het onderzoek of slachtoffer. De 
weigering mag echter niet plaatsvinden als de rechtsbij-
stand wordt verleend door een advocaat. Het is derhalve in 
het belang van het slachtoffer dat de rechtsbijstand wordt 
verleend door een professionele partij, zowel in verband 
met de begeleiding van het slachtoffer als het bepalen van 
de materiële en immateriële schade. <

d i sT R i b u T i E
Top 10 intermediair

1.  Aon Groep Nederland  (393)

2.  Rabobank  (259)

3.  Marsh  (100)

4.  Independer  (55)

5.  SAA Verzekeringen  (51)

6.  Veldsink Groep  (47)

7.  Zicht  (47)

8.  Voogd & Voogd  (42)

9.  ABN Amro Bank  (40)

10.  Van Lanschot Chabot  (37)

(omzet in euro miljoen)

Vakblad am: heeft november jl. zijn 
jaarlijkse rangschikking van interme-
diairs gepresenteerd (naar omzet uit 
verzekeringsbemiddeling/advies in 
2016 in euro miljoen). Na de recente 
overname door Aon van Unirobe 
Meeùs Groep zien we een wisse-
ling in de top. Aon Nederland (393 
miljoen) neemt de eerste plaats over 
van de Rabobank (259 miljoen). Van 
Lanschot Chabot verschijnt in de 
top 10 doordat het Mandema heeft 
overgenomen.

Hét overnamemoment van het jaar 2017 in 
het intermediair, van links naar rechts Rutger 
Zomer, CFO Aegon Nederland, Maarten 
Edixhoven, CEO Aegon Nederland, Marc van 
Nuland, CEO Aon Risk Solutions en Rogier 
Sparreboom, CFO Aon Benelux (zie verder onze 
webstite 1-11-2017).
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Huidige rubriekenpolis 
heeft wellicht langste 

tijd gehad
Als er twee vakgebieden zijn waar de wijzigingen elkaar snel 

opvolgen in het werkveld van een assurantie-intermediair 

dan zijn dat volgens mij ‘werknemers gerelateerde 

verzekeringen’ en ‘aansprakelijkheidsverzekeringen’. Die 

twee staan ook niet los van elkaar. In dit artikel heb ik de 

trends die ik als makelaar in assurantiën zie op het gebied 

van bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen globaal 

op een rij gezet.

‘Goed Werkgeverschap’ 
met bredere dekking dan 

‘Werkgeversaansprakelijkheid’

door Sietze de Jong, RMiA

Bij ontwikkelingen op het terrein van de ‘werknemers ge-
relateerde verzekeringen’ denken we bijvoorbeeld aan de 
recente plannen naar aanleiding van de kabinetsformatie 
inzake het mogelijk wijzigen van de loondoorbetalingsver-
plichting voor kleine werkgevers van 2 jaar naar 1 jaar. Maar 
ook aan de bijna jaarlijkse wijzigingen die noodzakelijk zijn 
in verzekerde pensioenregelingen.

MajeUre WijZigingen

Op het gebied van aansprakelijkheid zijn de wijzigingen op 
‘jaarniveau’ wellicht wat minder evident, maar op de langere 
termijn zijn diverse verschuivingen wel duidelijker zichtbaar. 

Overigens, dat zich in aansprakelijkheid majeure wijzigin-
gen kunnen voordoen, zagen we al vaker in het verleden. 
Zo  was de aanpassing van de dekkingssystematiek van loss-
occurence naar de claims-made systematiek een majeure 
wijziging. Ook het Arena-arrest ruim 15 jaar geleden was een 
majeure wijziging omdat de werkgever in dat specifieke ge-
val niet aansprakelijk was volgens de Hoge Raad volgens zijn 
zorgplicht ex art. 7:658 BW, maar op grond van redelijkheid 
en billijkheid wel schadevergoedingsplichtig bleek te zijn 
volgens art. 7:611 BW (goed werkgeverschap). 

Nieuwe producten kwamen op de markt onder de naam 

WEGAM (werkgevers aansprakelijkheid gemotoriseerde 
werknemers), die later werden opgevolgd door bijvoorbeeld 
WSV (Werknemers Schade Verzekering) en met ‘Wegas’ ach-
tige termen aangeduide verzekeringen (een samenvoeging 
waarin de  termen werkgever en aansprakelijkheid te her-
kennen zijn). 

oPrekken van WerkgeverSaanSPrakelijkheid

Met het ‘oprekken’ van de werkgeversaansprakelijkheid ko-
men er steeds meer  ‘goed werkgeverschap’ verzekeringen 
op de markt die tot doel hebben:
a. Het mogelijke ‘grijze gebied’ tussen de dekking op de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de voor-
noemde Wegam/WSV/Wegas-verzekeringen te voorko-
men.

b. Daarnaast zie je in dergelijke polissen ook steeds vaker 
dat opgenomen wordt een dekking voor ’toekomstige 
jurisprudentie’. 

Bij deze werkgeversaansprakelijkheid werd ook steeds meer 
rekening gehouden met het feit of een werkgever adequate 
voorzieningen voor het personeel had getroffen zoals mee-
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verzekerde premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in 
een pensioenregeling, een verzekerd WGA-hiaat c.q. WIA-ex-
cedent en bijvoorbeeld een collectieve ongevallen verzeke-
ring. Om die reden zit er in sommige ‘goed werkgeverschap’ 
verzekeringen een collectieve ongevallen verzekering op-
genomen, zodat er nu mogelijk dubbele dekkingen kunnen 
ontstaan.

rUBriekenPoliS

Op bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen was het ge-
bruikelijk om een indeling te hanteren die onder meer op 
de  beursvoorwaarden aansprakelijkheid was gebaseerd, de 
zogeheten NBA (Nederlandse Beurs Aansprakelijkheid voor-
waarden, beschikbaar via de website van de VNAB www.
vnab.nl). In deze voorwaarden (en maatschappijvoorwaar-
den) zijn veelal vier rubrieken opgenomen:

 A. Algemene aansprakelijkheid
 B. Werkgeversaansprakelijkheid
 C. Productaansprakelijkheid
 D. Milieu-aansprakelijkheid
(Een aantal verzekeraars heeft rubriek C. inbegrepen in ru-
briek A.)

Daarnaast waren er de afgelopen jaren enkele verzekeraars, 
die ook de ‘Wegam-achtige’ dekking als rubriek aanboden 
op hun AVB-polis (zoals Delta Lloyd).  Deze rubriekeninde-
ling was voor onze relaties niet altijd even goed te lezen, 
omdat per rubriek ook weer de uitsluitingen (en eventuele 
specifieke insluitingen) vermeld werden. 

Daarnaast zag je de trend dat voor het (kleine) MKB steeds 
vaker pakketmantels werden gemaakt om meerdere soorten 
verzekeringen in onder te brengen. Met name de combina-
tie van Algemene voorwaarden (op pakket niveau) en speci-
fieke polisvoorwaarden (bijvoorbeeld AVB) maken ook deze 
producten veelal niet makkelijk leesbaar. 

haar langSte tijd gehad

De huidige rubriekenpolis indeling heeft wellicht haar lang-
ste tijd gehad omdat:
a. Bestuurdersaansprakelijkheid steeds relevanter wordt; 

er zijn al polissen waarop dit risico als een aparte rubriek 
aangetekend kan worden.

b. De opkomst van cyberrisico’s;  vanuit het oogpunt van
aansprakelijkheid is er wat voor te zeggen om dit ook als 
aparte rubriek op een AVB/BA-dekking op te nemen c.q. 
bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.

c. De huidige rubriek ‘B. Werkgevers-aansprakelijkheid’ 
wellicht vervangen gaat worden door een nieuwe rubriek 
‘Goed Werkgeverschap’ met een veel bredere dekking.

Concreet voorbeeld van dit laatste punt zijn de nieuwste 
polisvoorwaarden van Nationale-Nederlanden. Ondergete-
kende is betrokken bij het initiatief Poliskraker.nl en bij een 
recente analyse van de polisvoorwaarden van deze verzeke-
raar, bleek de polisindeling aangepast te zijn naar twee ru-
brieken:
 a. AVB
 b. Werknemersschade

Het is goed mogelijk dat meerdere verzekeraars deze laat-
ste indeling ook gaan volgen in de nabije toekomst. Daarin 
speelt ook mee dat bijvoorbeeld binnen het Achmea-con-
cern er plannen zijn om de diverse AVB-voorwaarden van 
Avéro Achmea, Centraal Beheer en Interpolis uniform te 
gaan maken. Dergelijke ontwikkelingen kunnen de trend 
naar een andere opzet van aansprakelijkheidsvoorwaarden 
wel eens versnellen. <
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de boer op 
Voor TrendS in 

risicobehoefte en -beleving 
van veehouders

Wereldwijd stijgt de welvaart en daarmee de vraag naar dierlijk eiwit. Nederland, als exportland, is innovatief en loopt 

voorop. Farmers feed the world en de consument ‘wil weten wat hij eet’. Imago speelt een steeds belangrijkere rol. Bij dit 

alles komen, in de hoge kostprijsstructuur waarbinnen agrariërs produceren, sommige ondernemers soms met ‘de vingers 

tussen de deur’. Wat wordt er op voorhand van verzekeraars gevraagd? Om daarin net wat meer te kunnen betekenen, 

neem ik u graag mee op mijn pad: ‘laten we de boer op gaan’ voor de risicobehoefte en -beleving van veehouders 

in 2018.

door Focko Zwanenburg MSc. DVM, agrarisch schade-expert, 
Agrotax Expertise en Taxatiebureau

geld verdienen Met de keten

Een van de trends is dat ‘geld verdienen in de keten’ meer en 
meer plaats gaat maken voor ‘geld verdienen met de keten’. 
De Rabobank schreef hier al over. Massa is niet langer de kas-
sa, de toevoeging van waarde komt uit randvoorwaarden, 
is mijn statement. Dit is goed te zien aan het toenemende 
aantal nieuwe concepten dat ontstaat in de markt. De vraag-
kant van de markt geeft, meer dan de aanbodzijde, hierbij 
de richting aan. Kwaliteit, herkenbaarheid, smaak, herkomst 
en traceerbaarheid. Niet altijd direct zichtbaar, maar met 
het nadrukkelijker formuleren van de specifieke produc-
tievoorwaarden binnen een keten is er toename van risico. 
Toeleverings- en afnemersrisico zijn actueel. Of het nu om 
de onoverdekte uitloop van legkippen gaat, het houden van 
SPF varkens of de weidegang voor melkkoeien, risico’s zijn in 
dit kader een gegeven. De keten vraagt om zekerheid.

Big data

Waar de keten ook om vraagt is ‘Big 
data’. In de veehouderij komen 
steeds meer data beschikbaar van 
en over de dieren die aanwezig 
zijn op een bedrijf.  Enerzijds zul-
len, met de ruwe data als input, 
tal van algoritmen het dierlijke 
productieproces verder optimali-
seren. Anderzijds wordt met deze 
data, beter dan voorheen, het ‘te-
rugkijken’ in de keten gefaciliteerd: 
traceerbaarheid en transparantie 
leveren in toenemende mate een 
bijdrage aan causaliteitsstudies.
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van MaxiMaliSatie naar oPtiMaliSatie

Na maximalisatie gaan we nu op naar optimalisatie. Van sec-
torale omvanggroei, zoals we dat de afgelopen jaren heb-
ben kunnen waarnemen is niet langer sprake, het plafond 
is bereikt. Voor de dieraantallen is de varkenssector al eer-
der een halt toegeroepen en datzelfde geldt nu ook voor 
de melkveehouderij. Met het uitkristalliseren van de nieu-
we melkveewet hebben melkveehouders in aanloop naar 
2018 gewacht met strategie bepalen. Het opschalen van 
bedrijven vergt nieuwe investeringen, onder meer voor het 
verwerven van fosfaatrechten. De productiecapaciteit toe-
voegen op de thuislocatie, door ter plaatse bij te bouwen, 
wordt lastiger. De financieringsintensiteit kent een grens en 
veehouders zullen door een terughoudende opstelling van 
banken nieuwe grenzen leren kennen. ‘Klappen opvangen’, 
een markt met hogere volatiliteit vraagt om ‘scherp aan de 
wind zeilen’. De groep die dit kan is zich bewust van risico-
factoren. Iedereen voor hetzelfde geld (premie) verzekerd? 
Sommige agrariërs zijn heel bewust met de risico’s bezig, 
dat is voor hen een intrinsieke behoefte die hoort bij goed 
ondernemerschap. Maar aan de andere kant zullen er ook 
agrariërs zijn die niet automatisch aan de risico’s denken, 
die – wellicht met alle goede bedoelingen - onvoldoende 
stilstaan bij de risico’s.  Veel ondernemers zullen zich ergens 
op het continuüm bevinden tussen de geschetste twee ui-
tersten. Overigens, ook bij andere ondernemers in de keten 
zal er verschil bestaan in het risicobewustzijn. Verzekeraars 
zullen klanten op basis van hun risicobeleving en naar de 
behoefte aan risicodekking willen kunnen scheiden en ver-
volgens met polisspecificatie tot polisoptimalisatie komen. 
Risico-inventarisatie en evaluatie, de polis mee laten bewe-
gen met het management (gedrag) van de veehouder.

verdienModel veehoUderij verandert

Schuiven we bovenstaande op een hoop, dan is de samen-
vatting als volgt: het verdienmodel in de veehouderij veran-
dert, er is steeds meer en betere informatie beschikbaar voor 
en over ketenpartners en marges worden kleiner. Grotere 

nauwkeurigheid wordt gevraagd van ondernemers om te 
kunnen continueren in bedrijfsvoering. 

diergeZondheid, dierenWelZijn en voedSelveiligheid

Daarbij komt dat diergezondheid, dierenwelzijn en voed-
selveiligheid nog belangrijker worden. In dit kader krijgen 
transport van dieren, stalbrandpreventie en sectorale aan-
pak van dierziekten meer aandacht. Strenger wordende 
wet- en regelgeving op het gebied van diergezondheid en 
voedselveiligheid, maar ook voor ruimtelijke ordening zullen 
meer en meer de leidraad zijn voor de verzekeringsadviseur. 
Bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen met 
een goede rechtsbijstandpolis vragen om een deskundige 
input. Levende have is tenslotte het kloppende hart van de 
veehouderij. 

niet de Schade, Maar de toedracht Maakt onS WijZer

Het werk van de agrarisch schade-expert is duidelijkheid 
verschaffen voor verzekerde en verzekeraar. Dat dient te ge-
beuren vanuit een praktische benadering.  In mijn geval bij-
voorbeeld: wij exploiteren ‘thuis’ een veehouderijbedrijf en 
staan dus dagelijks met de laarzen aan tussen onze dieren. 
Onze specifieke veterinaire kennis en ervaring gebruiken 
wij om dierziekte-gerelateerde risico’s te inventariseren en 
schades te beperken. Ik wil graag afsluiten dat voor ons werk 
(risico-inventarisatie en schade-expertise) geldt, dat niet de 
schade, maar de toedracht ons wijzer maakt. <

Verzekeraars zullen klanten op basis 
van hun risicobeleving en naar de 
behoefte aan risicodekking willen 

kunnen scheiden
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Wij hebben als jonge 
managers een eigen 

verantwoordelijkheid voor de 
transformatie in de branche

Het huidige management in de branche zal geleidelijk aan plaats gaan maken en uiteindelijk opgevolgd worden door de 

zogenoemde ‘millennials’, degenen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. We zitten met drie van hen aan tafel. Eelco Wester, 

Martine Deveneijns en Geneviëve Jubitana vertegenwoordigen een verzekeraar, makelaar en schade-expert. De afgelopen 

jaren hebben zij de nodige managementervaring opgedaan. Klanttevredenheid in de verzekeringsbranche hangt vooral 

af van de menselijke factor. De aandacht binnen organisaties voor hun mensen is binnen de schadebranche soms een 

‘ondergeschoven kindje’. Dat kan niet goed gaan op een arbeidsmarkt waar sprake is van een ‘war for talent’. Hoe denken de 

drie jonge managers hierover?

door Jan Schrijver
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E m p loy E E  E n G a G E m E n T

“Het gesprek in de markt is nu anders dan aan het begin 
van deze eeuw. Het gaat allang niet meer over alleen de 
tarieven van onze producten en diensten. We hebben het 
tegenwoordig met name ook over hoe je als organisatie op 
een efficiënte manier kwaliteit kunt bieden en hoe je kunt 
innoveren. En, waar het uiteindelijk allemaal om gaat, over 
hoe je de klant kunt verrassen. Dat krijg je als organisatie niet 
voor elkaar met een ‘top down’ benadering. Om succesvol te 
kunnen innoveren en om de verwachtingen van de klant te 
kunnen overtreffen, dienen alle medewerkers van een be-
drijf intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dè uitdaging voor een 
organisatie is dan ook om je medewerkers aan te haken bij 
de organisatiedoelen en ze te faciliteren om door het vuur 
te gaan voor je klanten.” Aan het woord is Geneviëve Jubi-
tana (36), business development manager bij Cunningham 
Lindsey Nederland, als zij in de inspirerende omgeving van 
Het Nieuwe Kantoor Rotterdam in gesprek is met Martine 
Deveneijns (35), director corporate risk solutions bij Willis To-
wers Watson (WTW), en Eelco Wester (32), key account ma-
nager bij Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).  

van je eiland af koMen

Als jonge managers vinden zij dat je zowel binnen je eigen 
organisatie als erbuiten van je eiland af moet komen en ge-
zamenlijk die individuele organisaties en de branche als ge-
heel naar een hoger niveau moet tillen. Eelco: “Dat betekent 
wat mij betreft binnen ons bedrijf niet sec vanuit account 
management de markt benaderen, maar daarbij ook de ‘pro-
ductmensen’ betrekken.” Martine: “Zo is het ook bij ons; onze 
risk engineers staan dicht bij het accountmanagement. Of-
wel, de techneuten – die inhoudelijk zo nauw betrokken zijn 
bij de klant dat ze technisch het bedrijf van een klant soms 
beter kennen dan dat de klant dat zelf doet – werken samen 
met onze commerciële mensen.” Geneviëve: “Zeker binnen 
een expertisebedrijf heb je ermee te maken dat alle experts 
als het ware hun eigen winkeltje runnen. Dus de vraag is dan: 
hoe leg je nieuwe verbindingen tussen medewerkers en hoe 
zorg je ervoor dat je meer als één bedrijf opereert in plaats 
van als verzameling individuen?” 

Zachte kant

De gesprekspartners zijn het er roerend over eens, dat juist 
ook de ‘zachte kant’ van de medewerkers het verschil kan 
maken voor het bereiken van succes.  Hierbij wordt suc-
ces zowel geschreven in zwarte cijfers en continuïteit als in 
klanttevredenheid en ‘iets betekenen voor de maatschappij’.  
Zij concluderen dat het besef binnen hun organisaties ze-
ker aanwezig is en dat de mens de cruciale factor vertegen-
woordigt. In alle drie de bedrijven is daarop concreet beleid 
geformuleerd en het beleid wordt uitgedragen door de top-
managementlagen, maar de komende jaren moeten flinke 
stappen gezet worden om dit beleid in alle geledingen van 

hun organisatie te laten landen. Bij Cunningham Lindsey is 
een employee engagement programma uitgerold met de 
naam iCare. Een filosofie gedragen door vijf kernbegrip-
pen alertheid, betrokkenheid, efficiëntie, eigenaarschap en 
oplossingsgerichtheid. Bij AGCS heeft het topmanagement 
neergezet dat vijf kernthema’s gelden bij alle activiteiten 
van het bedrijf, de zogenoemde ‘vijf pilaren’. Dat zijn: focus 
op de klant, acteer als wereldwijd bedrijf, ontwikkel wereld-
wijde processen, wees de expert voor klanten hoe risico’s te 
managen en wij zijn ‘The Right Place for the Right People’. 
Over dat laatste lezen we op de website van AGCS: ‘Onze 
medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We hebben een 
gemeenschappelijk doel om onze onderneming een succes 
te maken’. 

Geneviëve Jubitana…dè uitdaging voor een organisatie is om je medewerkers 
aan te haken bij de organisatiedoelen en ze te faciliteren om door het vuur te 
gaan voor je klanten…



60 www.schade-magazine.nl

Martine Deveneijns…je werk moet aansluiten bij je waarden en voorkeuren om 
het met volle overtuiging en inzet te doen…

career MarketPlace Model

Bij WTW is een van de diensten die wordt aangeboden de 
advisering over ‘hoe de toekomst van loopbanen eruit ziet’. 
Daartoe heeft WTW een wereldwijd inzetbaar model ont-
wikkeld: career marketplace model.  ‘Op de huidige arbeids-
markt zijn werknemers niet per se op zoek naar een vooraf 
uitgestippelde loopbaan van een reeks posities op de car-
rièreladder. Evenmin willen zij een levenslange loopbaan bij 
één werkgever. Werknemers zijn op zoek naar méér dan een 
baan — ze verwachten werkervaring op te kunnen doen die 
aansluit bij hun waarden en voorkeuren. Ook is het voor hen 
belangrijk om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zodat zij 
inzetbaar blijven. 

Op de bestaande onvoorspelbare arbeidsmarkt is het be-
schikken over relevante vaardigheden een moderne vorm 
van baanzekerheid. Het career marketplace model helpt or-
ganisaties bij te blijven met de steeds veranderende eisen 
aan personeel en met de veranderlijke wensen en verwach-
tingen van de moderne beroepsbevolking.’ “Ik ben ervan 
overtuigd dat werk moet aansluiten bij je waarden en voor-
keuren om het met volle overtuiging en inzet te doen”, zegt 
Martine, “jezelf ontwikkelen is daarbij van groot belang en 
die kans krijgen wij bij WTW gelukkig volop.”

teleUrStellende Betrokkenheid

Verscheidene onderzoeken in verschillende landen en bran-
ches komen met teleurstellende resultaten over de mate van 
betrokkenheid die werknemers aan de dag leggen. “Werk-
nemers die passie hebben voor hun werk en hun organisatie 
zijn in de minderheid. Uit eigen onderzoek hebben wij vast-
gesteld dat slechts 19 procent van de werknemers  in hoge 
mate betrokken is”, stelt bureau DDI.  Een ‘Talent Report’ van 
WTW noemt slechts 17 procent van 35.000 in het markton-
derzoek betrokken werknemers zeer ‘engaged’. Wereldwijd 
onderzoek van Corporate Executive Board onder 50.000 
werknemers komt met nog somberder cijfers. Hierin wordt 
slechts 11 procent van deze medewerkers als ‘true believer’ 
aangemerkt. Er is dus sprake van lage percentages van me-
dewerkers die echt betrokken zijn bij de zaak. Maar hoe is 
het dan met de rest van de medewerkers, vraagt bureau DDI 
zich af. Afhankelijk van welke studie je precies neemt, wordt 
zo’n 40 tot 70 procent van de werknemers van classificaties 
voorzien als ‘neutraal’ of ‘middelmatig’. Een alarmerende 10 
tot 20 procent wordt gezien als actief ‘disengaged’ -  die niet 
meer doen dan hun tijd besteden aan hun werk - of erger 
nog, als werknemers die hun organisaties en leidinggeven-
den ondermijnen. 

eMPloYee engageMent

Om personeel betrokken te krijgen en te houden dient er te 
worden gewerkt aan zogenoemd ‘employee engagement’. Er 
zijn verschillende definities van ‘employee engagement’, zo-
als ‘de mate waarin mensen genieten van en geloven in wat 
zij doen en zich ervoor gewaardeerd voelen’.  Of: ‘De mate 
waarin werknemers zich verbonden voelen met iets of met 
iemand in de organisatie en hoe lang zij bij de organisatie 
blijven als een resultaat van hun commitment’. Of: “De mate 
waarin werknemers zich inzetten voor hun werk in de vorm 
van ‘brainpower’, ‘extra tijd’ en energie. ” 

Wat voor Eelco van belang is als we het over ‘engagement’ 
hebben, is dat je als werknemer de bereidheid moet hebben 
om je met alles wat je in huis hebt als persoon in te zetten 
voor je bedrijf. Dat je die inzet niet alleen voor je eigen afde-
ling hebt, maar dat je verder denkt dan je ‘eigen baan’. Dat je 
spontaan met ideeën komt, niet alleen voor je eigen ‘kolom’, 



61

maar ook voor andere bedrijfsonderdelen. Dat je ook denkt: 
hoe kan ik mijn collega helpen, dat je ook sociale betrokken-
heid toont. ‘Engagement’ is volgens Eelco niet dat je ‘gewoon 
heel veel extra uren moet maken’. Het gaat met name om de 
kwaliteit van je werk. Voor hem werkt het om flexibiliteit te 
hebben in zijn werk en in de geboden vrijheid te excelleren. 
Het is dan motiverend om binnen en buiten je bedrijf waar-
dering te krijgen. Zo’n externe waardering was voor Eelco 
bijvoorbeeld dat hij op het Ferma-congres van oktober jl. in 
Monte Carlo in een panel zitting had. 

Martine zegt dat het bij ‘employee engagement’ in haar bele-
ving niet alleen gaat om de bereidheid tot extra inzet, maar 
ook om het enthousiasme waarmee je dat doet en hoe je 
je betrokkenheid overdraagt op andere mensen binnen de 
organisatie. Het is belangrijk elkaar te helpen groeien. Bin-
nen een organisatie moeten mensen nieuwe dingen kunnen 
doen. Daarbij hoort ook dat mensen fouten mogen maken. 
Geneviëve geeft aan dat de medewerker vooral ‘engaged’ is 
en blijft doordat hij door zelf bij te dragen erin slaagt zijn 
klanten blij te maken. “Wat heb ik als medewerker van mijn 
organisatie nodig om de eindklant zo goed mogelijk te be-
dienen?”, is de vraag die onze werknemer zich stelt. Als orga-
nisatie moeten wij onze medewerkers dus zo goed mogelijk 
faciliteren om uiteindelijk ‘customer excellence’ te kunnen 
bereiken. We dragen daartoe onze iCare-filosofie uit geken-
merkt door de vijf hoofdpunten die in dit gesprek eerder aan 
bod kwamen. Behalve dat je je medewerkers zo goed mo-
gelijk faciliteert, is het ook de taak van de werkgever om de 
werknemer optimaal te ontzorgen, ofwel om - in een concur-
rerende markt - een excellente werkgever te zijn. Dat gaat 
allang niet meer alleen over de financiële beloning maar 
steeds meer over alles daaromheen.”

ietS voor anderen Betekenen

Martine volgde de opleiding Gezondheidswetenschappen 
aan de Universiteit Maastricht, waarna zij bij een zorginstel-
ling en een zorgverzekeraar werkte, om in 2010 bij Willis (nu 
WTW) in dienst te treden en daar verschillende functies te 
bekleden. Inmiddels heeft zij aan de Universiteit van Amster-
dam ook de master Enterprise Risk Management afgerond. 
Geneviëve rondde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
(EUR) de opleiding ‘Cultural Economics & Entrepreneurship’ 
af en werkte vervolgens eerst in de culturele sector, voordat 
zij in 2008 in de verzekeringsbranche startte bij verzekeraar 

AIG. Na functies in het intermediair (Kröller Boom) en als be-
leidsmedewerker en manager ledenzaken bij de VNAB, kwam 
zij in 2015 bij Cunningham Lindsey in dienst. Inmiddels heeft 
zij enkele postdoctorale studies gevolgd bij de EUR, waaron-
der New Business Development. Eelco Wester studeerde aan 
de Hogeschool Rotterdam. Na het afronden van de studie 
‘Management, Business Economics and Law’ startte hij in de 
branche als underwriter PI & GL bij Nassau Verzekeringen, 
trad hij vervolgens in 2011 in dezelfde functie in dienst bij 
HDI-Gerling om in 2012 als underwriter Professional Indem-
nity te gaan werken bij Liberty International. Sinds drie en 
een half jaar werkt hij nu bij AGCS, als Key Account Manager. 
Hij maakt ten aanzien van zijn functie de kanttekening dat 
hij deel uitmaakt van het MT van AGCS, maar in zijn rol in de 

Het gaat allang niet meer alleen 
over de financiële beloning 

maar steeds meer over 
alles daaromheen

Eelco Wester…niet sec vanuit account management de markt benaderen, 
maar daarbij ook de productmensen betrekken...

E m p loy E E  E n G a G E m E n T
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organisatie geen team onder zich heeft. “In de zin van ‘lei-
dinggevende van medewerkers’ ben ik dus geen manager”, 
zegt Eelco. Naast zijn werk vervult hij de functie van voorzit-
ter van de succesvolle netwerkgroep Young InSurance Ne-
derland. De drie ‘millennials’ hebben het naar hun zin in de 
verzekeringsbranche, al worden zij ook geïnspireerd door 
andere branches. Voor Martine is dat de Zorg (“Het gaat om 
de gezondheid van mensen en er is daar nog zoveel te ver-
beteren”), voor Geneviëve de Sport & Gezondheid-sector 
(“Sporten geeft mij energie; anderen daartoe inspireren ook; 
sporten is een noodzaak voor gezondheid”), voor Eelco de 
Horeca & Evenementen-branche (“Mensen blij maken, door 
middel van teamwerk in kortlopende projecten, met een 
duidelijk begin en eind”). “Iets voor anderen willen beteke-
nen”, staat voor alle drie voorop in hun werk. 

oProeP: denk Mee over tranSforMatie

Dat ‘iets voor elkaar kunnen betekenen’ en ‘gezamenlijk bij-
dragen aan een ‘gemeenschappelijk doel‘ is iets dat zij zeker 
terugvinden in hun huidige werk in de verzekeringsbranche, 
maar de drie zijn wel van mening  dat er op dit vlak nog  de 
nodige stappen te zetten zijn. Daarin zien zij nadrukkelijk 

ook een rol voor zichzelf weggelegd; het is aan hen daar 
‘eigenaarschap’ voor te nemen. “We willen niet alleen vast-
stellen dat het beter kan, wij vinden dat we daar zelf verant-
woordelijkheid voor hebben als jonge managers. Daarom 
praten wij er nu over en gaan wij ook graag in gesprek met 
andere jonge mensen in de verzekeringsbranche die er ook 
zo over denken”, zegt Geneviëve.  “Wij vinden dat we als jon-
ge managers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor 
de transformatie in de branche. We willen, en ik spreek nu 
voor ons drieën, graag een oproep doen om mee te denken 
en mee te doen. Zit jij zo’n jaar of tien in de branche, ben je 
nog onder de 40 jaar, zit je in een positie om transformatie 
in jouw organisatie en daarmee dus in de branche op gang 
te krijgen, kun je overstijgend denken, heb je een netwerk in 
de branche, dan komen wij graag met je in contact.” <

Meepraten en meedoen? 
Laat het weten aan Geneviëve (gjubitana@cl-nl.com), 
Martine (martine.deveneijns@willistowerswatson.com) 
of Eelco (eelco.wester@allianz.com).

E m p loy E E  E n G a G E m E n T



64 www.schade-magazine.nl

De boom die 
duurzaam in de 

markt is teruggezet
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft een groot aantal rechtsvoorgangers. De belangrijkste verzekeringswortels van deze noeste 

verzekeringsboom zijn AMEV, Stad Rotterdam en de Amersfoorste. De verzekeraar werkt in de markt onder de labels a.s.r., 

De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Ditzo en Ardanta en doet dat vanuit twee kantoorlocaties. In Enschede 

werken circa 100 mensen voor de uitvaartverzekeringstak Ardanta. De rest van het personeel werkt in het onlangs volledig 

gerenoveerde kantoor in Utrecht Rijnsweerd, vlak naast de A27. Schade Magazine was op bezoek en kreeg een rondleiding van 

Ber Onderwater, relatiemanager Schade en Onno Sleurink, manager Speciale en Juridische Zaken en Klachtenmanagement 

bij a.s.r. Schade.
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d u u R Z a a m h E i d

a.s.r. heeft in de afgelopen jaren het aantal locaties terugge-
bracht van in totaal dertien naar twee, waarbij de personele 
bezetting zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van 4600 
FTE in 2008 naar 3.500 nu. Het kantoor biedt ruimte aan on-
geveer 4.000 mensen en dat komt goed uit: onlangs maakte 
a.s.r. bekend dat het branchegenoot Generali Nederland 
overneemt, onder voorbehoud van goedkeuring van de toe-
zichthouder. Het nu in Diemen gevestigde over te nemen 
bedrijf realiseerde in 2016 met ongeveer 350 medewerkers 
een omzet van € 379 miljoen, waarvan € 275 miljoen in scha-
deverzekeringen en € 104 miljoen in levensverzekeringen 
(ter vergelijking: het in 2016 bruto geschreven premievo-
lume van a.s.r. is 4.328 miljoen euro, waarvan 2.433 miljoen 
euro uit het schadebedrijf ). Het is de bedoeling dat de por-
tefeuilles worden geïntegreerd en dat de mee overkomende 
medewerkers in het kantoor in Utrecht zullen gaan werken 
(zie verder onze website 13-09-2017). En eind september 
werd opnieuw een overname gedaan, die van vermogens-
beheerder First Investments (zie verder onze website van 25-
09-2017). 

de kantoortUin

De historie herhaalt zich blijkbaar. Begin zeventiger jaren 
waren de onderdelen van AMEV over verschillende loca-
ties in het land verspreid. Gekozen werd voor de bouw van 
een nieuw centraal hoofdkantoor. We lezen hierover (bron 
http://www.jhk.nl): Om het isolement van de (toen) 2.500 
medewerkers die in het nieuwe gebouw hun werkplek zou-
den gaan krijgen, tegen te gaan, werd niet gekozen voor een 
zogenoemd ‘middengang type’ kantoorgebouw, maar voor 
het in die tijd uit Duitsland over komen waaien principe van 
de kantoortuin. Te grote kantoortuinen zouden echter voor 
massaliteit zorgen, daarom werd gekozen voor een gebouw 
met drie vleugels. Het centrum was bestemd voor de directie 
en de raad van bestuur werd op de bovenste verdiepingen 
gehuisvest. In de vleugels zijn afwisselend open kantoor-
tuinen en conventionele werkvertrekken van verschillende 
grootte gerealiseerd. Dit heeft zich geuit in de opvallende 
terrasstapeling. Om het gebouw een extra ‘vriendelijk’ aan-
zien te geven, is door architectenbureau Spruit, De Jong en 
Heringa samengewerkt met verschillende kunstenaars. Op 
16 september 1974 werd het nieuwe hoofdkantoor door 
Prins Bernhard geopend. 

van donker naar licht

In 1974 was dit het grootste kantoorgebouw van ons land. 
Het stond bij oplevering bekend als een uiterst modern 
kantoor, maar de eisen van de tijd veranderen. De ‘grijze be-
tonklomp’ die het was, is tijdens een zeer ingrijpende ver-
bouwing, niet alleen van de buitenkant tot een ‘wit glazen’ 
lust voor het oog getransformeerd, maar is ook binnen van 
een ‘gedateerd kantoor waarin je kon verdwalen’ tot een 
bijzonder sfeervol gebouw omgetoverd. Het kantoor is ook 
anno 2017 met zijn 86.000 vierkante meter (BVO) nog steeds 
een van de grootste kantoren van ons land. Maar nu is het 

wat je kunt noemen een transparant gebouw. Het is getrans-
formeerd van een donker naar een licht gebouw, waarin het 
plezierig werken is. Bovendien is bijzonder veel aandacht ge-
geven aan duurzaamheid. Op de platte daken zijn rijen van 
zonnepanelen geplaatst. Het a.s.r.-gebouw is uitgerust met  
dubbele glazen wanden. Het is geen gewoon ‘dubbelglas’ 
zoals we dat van bijvoorbeeld woningen kennen. Het zijn 
twee sets dubbele ruiten die een tussenruimte van ongeveer 
dertig centimeter hebben en waarvan de binnenste ramen 
naar believen open (naar binnen toe) of dicht kunnen. Ook 
de bekende architect Dudok paste een dergelijk systeem al 
toe, bijvoorbeeld in het kantoor dat hij voor AMEV-rechts-
voorganger HAV-Bank in Schiedam bouwde (het had voor-
delen voor de isolatie en luchtcirculatie, maar door de in 
Schiedam gehanteerde kleine tussenruimten tussen beide 
ruiten waren de ramen aan de binnenzijde moeilijk te lap-
pen; het zijn nu appartementen). 

dUUrZaaMheid

Al met al is door de renovatie van het a.s.r.-kantoorgebouw 
56% energiebesparing gerealiseerd. Het is ook een ademend 
‘groen gebouw’ met veel planten en bomen in en rond het 

Onno Sleurink op een van de trappen die van eigen hout van a.s.r. zijn vervaardigd
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gebouw, inclusief een ecologische zone. In de betonnen 
etages zijn tijdens de renovatie openingen aangebracht en 
nieuwe open trappen geplaatst. Bij de verbouwing is veel 
aandacht aan duurzaamheid gegeven. Die nieuwe trappen 
zijn vervaardigd van hout van de eigen landgoederen van 
a.s.r. Ook diverse meubelstukken zijn vervaardigd uit eigen 
hout van a.s.r. 98% van het sloopafval van de renovatie is 
hergebruikt. Tijdens de renovatie werd er in het gebouw 
doorgewerkt (1/3 renoveren en 2/3 werken). Dat heeft extra 
inspanningen gevraagd van de medewerkers, maar die heb-
ben uiteindelijk van de renovatie weinig tot geen overlast 
gehad. 

Tijdens de rondleiding komt het gesprek op schadeherstel. 
a.s.r. is één van de verzekeraars die uitsluitend werken met 
herstelbedrijven die zijn aangesloten bij Duurzaam Herstel, 
waarvoor Onno Sleurink in het college van deskundigen zit. 
Ook de afdeling Speciale zaken valt onder Sleurink. De ver-
zekeraar zet sterk in op de bestrijding van fraude. Met het 
aanpakken van fraudeurs zijn de klanten en is de samenle-
ving gediend; ook dit kan gezien worden als een aspect van 
duurzaamheid. 

In het door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) uitge-
voerde thema-onderzoek van het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren naar het fraudebeleid van de keurmerkhouders 
is een benchmark opgenomen. In de benchmark staat a.s.r. 
met een score van 93% op de eerste plaats (zie voor dit Stv-
onderzoek verder onze website 27-09-2017).

Terwijl we de rondgang door het gebouw voortzetten, ver-
volgt Sleurink over de verbouwing: “Niet alleen ik, maar ei-
genlijk elke collega is er trots op dat we bij de verbouwing 
zo milieubewust zijn bezig geweest en zo goed mogelijk 
de principes van de circulaire economie hebben toegepast. 
En dat we nu met z’n allen veel minder energie gebruiken. 
Duurzaamheid leeft onder de medewerkers, dat merk je da-
gelijks in de gesprekken.”  Ber Onderwater, relatiemanager 
Schade, beaamt dat. “Ik werk al bijna veertig jaar bij a.s.r. en 
stam nog uit de AMEV-tijd; ik heb de tijd meegemaakt dat 
dit gebouw net nieuw was. Maar zo’n vier decennia later was 
het aan een nieuwe fase toe. De verbouwing is geslaagd. Je 

Ber Onderwater in de binnentuin
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merkt aan iedereen dat het nu veel prettiger werken is”, zegt 
Ber Onderwater. 

Het prettiger werken omvat echter meer dan alleen de reno-
vatie. Er is ook sprake van een ‘nieuwe generatie werken’. Er 
wordt bij a.s.r. nagenoeg volledig digitaal gewerkt. Er wordt 
gewerkt met flexplekken en er wordt plaats- en tijdonafhan-
kelijk gewerkt. Mede daarom zijn er in het pand zo’n 2.800 
werkplekken voor 4.000 mensen. Omdat medewerkers re-
gelmatig op andere plekken werken dan op het kantoor in 
Utrecht is er nooit sprake van ruimtegebrek.  

gaStvrijer

Het a.s.r.-gebouw is niet alleen prettiger voor de medewer-
kers, maar tevens gastvrijer voor buitenstaanders. De me-
dewerkers in de ontvangsthal zitten niet langer achter een 
balie, maar doen hun werk vanachter een soort statafel. 
Die barrière is er in de centrale ruimte ook niet door, zoals 
het in de oude situaties was, allerlei poortjes net achter de 
hoofdingang. Bezoekers kunnen gebruik maken van wifi, 
werkplekken en het bedrijfsrestaurant zonder dat zij een 
bezoekerspas nodig hebben Bedrijven en organisaties die 
dat willen, kunnen in het vergadercentrum in de kelder bij-
eenkomsten houden. Naast het bedrijfsrestaurant is er op de 
begane grond een brasserie, die eveneens openbaar toegan-
kelijk is. We bekijken de menukaart van dit restaurant ‘Plato’. 
Dat kan wedijveren met restaurants, die je in het centrum 
van de Domstad treft. Het heeft een terras buiten met zicht 
op de vijverpartij. We wandelen nog even door de openbare 

ruimten van het nieuwe gebouw, dalen er een verdieping af 
en komen zodoende in het souterrain met moderne verga-
derruimten. “Deze benedenverdieping was er dus nog niet; 
die is er tijdens de renovatie bijgekomen”, zegt Sleurink vol 
bewondering. Onderwater tot slot: “Met wat ik persoonlijk 
een van de mooiste ruimten in het gebouw vindt, één van 
de binnentuinen, met bomen die hoog reiken. Als je hier zit, 
heb je toch niet het idee dat je in een kantoor zit.” 

de BooM

De metafoor van de hoge bomen die veel wind vangen, past 
wel bij de verzekeraar, waarvan rechtsvoorganger AMEV zo 
lang een boom in het beeldmerk had. Verzekeraar a.s.r. als 
de noeste boom, die – na turbulente tijden door het Fortis-
drama en redding door de staat -  nu weer volledig naar de 
markt is teruggebracht en in alle duurzaamheid recht over-
eind staat. <

De raad van bestuur kijkt uit op een dak met natuurlijke begroeiing, een dak met 
zonnepanelen en op het naastgelegen Provinciehuis 

Er heerst een clean desk policy bij a.s.r. 
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InsurTech: 
nu bijblijven en doorpakken

Wie nu nog steeds van slag raakt van de trendwatchers moet zich volgens Marcel van Dijk, commercieel directeur CED, echt 

zorgen gaan maken. Want in 2018 gaat het allang niet meer over waar het naartoe gaat, maar over het concreet toepassen 

van technologie. Hoe zet u artificial intellingence in? Hoe kunt u uw chatbots verder optimaliseren? En hoe maakt u gebruik 

van smart homes en connected cars?

Marcel van Dijk (43 jr) is nu drie jaar commercieel directeur bij CED. Vanuit een sterke achtergrond in strategie consultancy is hij er stellig van 
overtuigd dat technologie het mogelijk maakt om schadeprocessen ‘cheaper, better & faster’  te maken. CED telt 1600 medewerkers en is 
actief in 14 Europese landen. CED wil koploper zijn en blijven in de digitale transitie van de verzekeringssector, met diensten van noodhulp, 
schadebehandeling, expertise tot schadeherstel
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“Trendwatchers, futuristen, techno-utopisten: ze waren de 
afgelopen jaren niet aan te slepen. Je kon geen vakblad 
openslaan, geen congres of beurs bezoeken zonder getrak-
teerd te worden op een ‘wake up call’ over hoe technologie 
gaat zorgen voor een complete disruptie in onze industrie. 
Dat punt zijn we nu wel voorbij”, zegt Marcel. “Het is nu een 
kwestie van aanklampen, toepassen én bijblijven bij de In-
surTech kopgroep. Dat bleek ook tijdens de digital insurance 
agenda (DIA), een event dat bij uitstek past in deze ontwik-
keling.”

van viSie naar realiteit

Dit voorjaar was er een DIA in Amsterdam en afgelopen 
maand één in München. Daar gaven 50 InsurTech initiatie-
ven in interactieve ‘show and tell’ sessies demonstraties van 
hun product. “Op DIA was geen trendwatcher te bekennen. 
Hier vind je geen luchtfietserij of toekomstmuziek, maar 
concrete technologie die daadwerkelijk up and running is. 
En dat voor een internationaal publiek dat driftig notities 
maakte bij iedere innovatie: wat kan ik morgen inzetten in 
mijn claims proces? Waar moet ik in investeren? Met wie kan 
ik een partnership sluiten? Natuurlijk ben ik trots dat CED ge-
selecteerd was voor zo’n ‘show and tell’ sessie en daarmee in 
het rijtje van de 50 meest invloedrijke InsurTech initiatieven 
staat. Het illustreert dat CED jaren geleden de juiste weg is 
ingeslagen door te transformeren van een traditioneel ex-
pertisebureau naar een door technologie gedreven dienst-
verlener. Dat heeft ons een mooie koppositie opgeleverd. 
Maar daarmee ben je er niet: het is nu zaak dat we bijblijven. 
In 2018 gaat zich een nog levendiger ecosysteem vormen 
van InsurTech enablers. Met CED wil ik in de haarvaten van 
dat nieuwe ecosysteem zitten. Want we realiseren ons maar 
al te goed dat CED als dienstverlener voor de verzekerings-
markt alleen toekomst heeft als het zich in de kopgroep van 
de InsurTech weet te handhaven. Dus de lat ligt hoog.”

Snel, goedkooP en klantgericht

Iedereen binnen de verzekeringsmarkt begrijpt dat de ver-
werking van claims sneller, goedkoper en ook klantgerichter 
moet. Die boodschap is wel doorgedrongen. Toch zijn veel 
kernprocessen in de verzekeringsmarkt nog altijd bijzonder 
tijdsintensief. Van Dijk: “In de meeste industrieën is straight 
through processing (STP) al jaren de standaard. Kijk naar 
de logistiek en de retail, daar is STP al vanaf begin van deze 
eeuw de normaalste zaak van de wereld. Maar ook de bank-
sector heeft de laatste jaren een grote inhaalslag gemaakt 
en haar verwerkings- en doorlooptijden met STP-technieken 
fors teruggebracht. Als verzekeringssector moeten we ons 
schamen dat STP lange tijd nog minimaal werd toegepast. 
Van productontwikkeling, acceptatie tot claimsverwerking; 
het is allemaal meer dan rijp voor de STP-bezem.”

Met de ontwikkeling van het schadeplatform CED Connect is 
CED twee jaar geleden ingesprongen op de beperkte auto-
matisering (STP-graad) van claimsverwerking. ”Dat was een 
gouden zet”, zegt Marcel. “CED Connect bleek het STP-gat in 
de markt te vullen en is in korte tijd uitgegroeid tot één van 
de leidende claimsplatformen met de hoogte STP-graad. We 
kunnen het aantal aanvragen van verzekeraars, maar vooral 
van volmachtkantoren, bijna niet aan.”

70%  al volledig geaUtoMatiSeerd

“Met CED Connect verwerken onze klanten inmiddels al 70% 
van hun claims van de 5 meest voorkomende schades (auto, 
inboedel, opstal, aansprakelijkheid en reis) volledig geauto-
matiseerd. Van de controle van de polis, het vaststellen van 
de aansprakelijkheid en het schadebedrag, de financiële af-
wikkeling, tot aan herstel en communicatie. Dat levert flinke 
besparingen op, zowel in tijd als in geld. Het systeem kan 
heel veel, maar niet alles. Gelukkig blijft er nog altijd een 
flink stuk mensenwerk en empathie nodig om tot een totaal-
service aan de verzekerden te komen. Een moderne scha-
debehandelaar is hoger opgeleid en krijgt alleen de echte 
complexe claims op z’n bordje. Voor het makkelijke werk 
vertrouwen we volledig op de algoritmen en datastructuren 
van het systeem.”

Gaan we uiteindelijk naar 100% volledig geautomatiseerde 
schadeverwerking zonder interventie van schadebehande-
laars? “Dat gaat echt nog wel even duren”, aldus Van Dijk. 
“Maar ik sluit het zeker niet uit. Blockchaintechnologie zou 
hierin wel eens een baanbrekende rol kunnen spelen. Deze 
technologie kan potentieel onze wijze van communiceren en 
interactie volledig veranderen. Met blockchaintechnologie 
gaan polissen in een waterdichte keten volledig geautoma-
tiseerd tot betaling over zodra aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Het zou zomaar de volgende stap kunnen zijn.”

de oPkoMSt van ai

Kunstmatige Intelligentie of Artificial Intelligence (AI) is ‘the 
next level’. De afkorting AI is op dit moment hét toverwoord 
in de technologiesector en doet het erg goed onder inves-
teerders. Bedrijven als Google, IBM (Watson) en Microsoft 
sleutelen massaal aan cognitieve computing, machine lear-
ning en algoritmes. Wie weet komt het zover dat AI systemen 
de mens gaan verslaan in situationeel denken en zelflerend 

‘In 2018 gaat zich een nog levendiger 
ecosysteem vormen rondom InsurTech’
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vermogen. Marcel van Dijk: “Kunstmatige intelligentie is 
eigenlijk al overal om ons heen te vinden, bijvoorbeeld bij 
het plannen van routes of een potje schaak spelen met een 
computer. Met behulp van AI technieken weten Facebook 
en Instagram aardig in te schatten waar mijn belangstelling 
ligt en welke advertenties ze me voor kunnen schotelen. Ook 
voor verzekeraars is AI nu al een bruikbare toepassing. Bij-
voorbeeld in de vorm van image recognition waarmee foto’s 
automatisch in de juiste schadecategorie worden geplaatst. 
Bij CED kunnen we nu al voor een selectie van autoschades 
digitaal de schadehoogte vaststellen puur op basis van foto’s 
en algoritmen. En iedere dag worden we daar handiger in.”

ai dankZij exPertiSecorPS

“De inzet van AI bij schadevaststelling staat niet op zichzelf”, 
benadrukt Van Dijk. “Daar komen specifieke competenties 
aan te pas van mensen die weten hoe ze AI kunnen toepas-
sen zonder in valkuilen te trappen of valse beloftes te doen. 
CED heeft hiervoor, met het grootste expertisecorps van Ne-
derland, de beste uitgangspositie in de markt. Juist vanuit 
de deskundigheid van onze schade-experts kunnen we als 
geen ander invulling geven aan de overgang naar digitale 
schadebeoordeling.”
“De komende jaren gaat CED grote stappen zetten in het au-
tomatiseren van schade-expertise. Digitaal waar het kan en 
persoonlijk waar het moet. In ‘layers’ bepalen we of een scha-
dehoogte kan worden vastgesteld door artificial intellingen-

ce, op afstand of dat er fysieke expertise nodig is. Zo haal 
je als verzekeringsconcern het maximale uit de zich steeds 
verder ontwikkelende technologie en heb je tegelijkertijd de 
garantie van CED dat de schadevaststelling accuraat is.”

nieUWe BUSineSSModellen Met iot

Ook Internet of Things (IoT) is een technologie die exponen-
tieel groeit. Met steeds meer apparaten is communicatie op 
afstand mogelijk. Als we nu 50 sensoren in huis hebben, zijn 
dat er volgend jaar misschien al 100, het jaar erop 200 en 
binnen enkele jaren praat je over duizenden sensoren die op 
de meest onwaarschijnlijke plekken data verzamelen. “Tus-
sen deze datastromen ontstaan weer dwarsverbanden – en 
mogelijkheden – die we ons nu nog niet kunnen voorstel-
len”, legt Van Dijk uit. “De verzekeringsmarkt moet IoT ten 
volle omarmen. Het is onze beste optie om dichter bij ver-
zekerden te komen. De connected inboedel en connected 
auto vragen om slimme verzekeringsproducten die van deze 
connectiviteit gebruikmaken. Maar het is tegelijk ook het 
grootste risico voor de verzekeringsmarkt. Immers: degene 
die over de connected data beschikt, heeft een strategische 
sleutelpositie. Als gevolg hiervan sluit ik niet uit dat grote 
techgiganten als Amazon of Google in de toekomst zelf con-
nected verzekeringsproducten gaan aanbieden.”

haat-liefde verhoUding

Van Dijk ziet dat de verzekeringsmarkt vooralsnog een haat-
liefde verhouding heeft met IoT. “Iedereen spreekt erover, 
maar niemand durft echt te bewegen. Serieuze connected 
verzekeringsproducten blijven in Nederland nog uit. En de 
pogingen die wel worden ondernomen, krijgen de wind van 
voren: de verzekeraar wordt acuut beticht van negatieve in-
tenties. Van Facebook of Google accepteren we vrij gemak-
kelijk dat ze van alles van ons weten en vastleggen. Voor een 
verzekeraar ligt dat blijkbaar anders. Hoe dat komt? We wil-
len alleen iets van onze privacy prijsgeven als er veel posi-
tiefs tegenover staat. Als verzekeringsmarkt kunnen we die 
case blijkbaar nog niet overtuigend maken. Ik weet ook wel 
dat de AVG eraan komt, maar laten we dat nou vooral niet als 
excuus gebruiken.”

Wie gaat deMarreren?

“Bij CED gaan we in 2018 alleen maar meer connected verze-
keringsproducten bedenken en ontwikkelen. De tijd is er rijp 
voor. Als schadeverzekeraar moet je nu durven doorpakken. 
Bij grote wielerwedstrijden valt de kopgroep in het zicht van 
de finish ook altijd stil. Iedereen kijkt er naar elkaar en nie-
mand wil als eerste demarreren. Dat beeld doemt bij mij op. 
Als verzekeringssector hebben we volop kansen in de Insur-
Tech kopgroep. We hebben een prachtige uitgangspositie. 
Maar als we stilvallen en naar elkaar gaan kijken, moeten we 
niet verbaasd zijn als de grote techreuzen ons in het zicht 
van de finish keihard voorbij razen. Nu is het aanklampen en 
bijblijven.” <
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Bezorgdheid over 
‘silent cyber’

Door een cyberaanval ontstaat in een fabriek een explosie en brand. Er is dekking op de brandverzekering. Er is dan sprake 

van een cyber-gerelateerde schadeclaim op een niet-specifieke cyberverzekering. We kunnen dan van ‘silent cyber’ spreken. 

Ongeveer de helft van de verzekeraars wereldwijd verwacht hierdoor een stijgende schadelast, aldus herverzekeringsmakelaar 

Willis Re.

Dit blijkt uit het recente ‘Silent Cyber Risk Outlook Report’ 
van herverzekeringsmakelaar Willis Re. Wereldwijd wer-
den 750 verzekeringsprofessionals gevraagd naar de kans 
dat een cyber-gerelateerde schadeclaim in de komende 12 
maanden wordt gedekt op een niet-specifieke cyberverze-
kering. De helft van de ondervraagden geeft aan dat de kans 
dat dit soort claims een schade tot gevolg heeft op bedrijfs-
schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen 1 op 100 is. Een 
kwart van de ondervraagden gaat zelfs uit van een kans van 
1 op 10.

Silent cyber zorgt voor een stijgende schadelast en legt druk 
op verzekeringen die niet bedoeld zijn voor het verzekeren 
van cyberrisico’s. Denk hierbij aan een cyberaanval op een 
industrieel installatiesysteem, waardoor een boiler explo-
deert en een bedrijf vervolgens te maken krijgt met mate-
riële schade en bedrijfsschade. Een ander voorbeeld is een 
malware-aanval die een liftstoring veroorzaakt, waardoor 
er slachtoffers vallen. Terwijl de uitkering van de schade af-
hangt van de specifieke polisvoorwaarden en gedekte eve-

nementen, laten deze voorbeelden zien hoe silent cyber de 
schaderatio’s doet stijgen van verzekeringen die niet speci-
fiek bedoeld zijn voor de dekking van cyberrisico’s. “De hui-
dige bezorgdheid over de negatieve gevolgen van het silent 
cyberrisico benadrukt de noodzaak voor een geïntegreerde 
cyberaanpak. Ook bevestigt dit het belang om de bekende 
en minder bekende cyberrisico’s tijdig in kaart te brengen, 
scenario’s te formuleren, wijzigingen in risicoprofielen te im-
plementeren en tarieven op basis van risicogevoeligheid te 
monitoren,” aldus Arn Gerats, Senior Broker Financial Lines 
M&A en Cyber bij Willis Towers Watson.

Willis Re gaat het cyber-onderzoek uitbreiden en heeft ver-
volgonderzoek op de agenda staan voor begin 2018. Daar-
bij wordt door de onderzoekers de kanttekening gemaakt 
dat het hier besproken onderzoek werd uitgevoerd voor de 
WannaCry en NotPetya aanvallen van 2017. Het is interes-
sant om te zien hoe de houding van ondervraagden zal zijn 
veranderd na deze ransomware-aanvallen en andere cyber-
gebeurtenissen in 2017. <

Bedrijven verzekeren hun ‘cyber assets’ mondjesmaat

Ponemon Institute heeft een rapport uitgebracht over cy-
berrisico’s met als titel ‘2017 Europe, Middle East & Africa 
(EMEA) Cyber Risk Transfer Comparison Report’. Het onder-
zoek is ondersteund door Aon. 

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties een 
groter deel verzekeren van hun materiële activa (Property, 
Plant and Equipment, afgekort PP&E) dan van hun ‘informa-
tie activa’ (cyber assets). Voor wat betreft ‘informatie activa’ 
is slechts 15% van het ‘mogelijk maximale verlies’ (PML, pro-

bable maximum loss) verzekerd tegen 59% als het om PP&E 
gaat. 

Bijna 65% van de bedrijven verwacht dat hun ‘cyber risk ex-
posure’ de komende 2 jaar toeneemt.

71% van de ondervraagden was nog niet (geheel) op de 
hoogte van de gevolgen van de komende nieuwe regulerin-
gen op het gebied van gegevensbescherming (in ons land 
de AVG per mei 2018). <
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Vooruit! 
Stilstaan is geen optie in 
een innoverende wereld
Het internationaal werkende Nederlandse automatiseringsbedrijf Keylane heeft zijn internationale klanten-event in eigen 

land gehouden. De bijeenkomst was in Muiden in de oude Kruitfabriek (De Koninklijke Nederlandse Springstof Fabriek, 

KNSF) langs de vernieuwde A1. Bij de fabriek was men nog volop bezig om het terrein eromheen verder te ontwikkelen. Tja, 

waar de toekomst wordt voorbereid, ligt af en toe wat modder op je weg, zo gaat dat. Dit industrieel erfgoed vormde dan 

ook een passend decor voor de ‘Keylane Forward’ getitelde klantendag. Er werd op die dag met name vooruit gekeken. Dat 

is belangrijk, want keer op keer blijkt dat wij als mensen geneigd zijn de lange termijn ontwikkelingen te onderschatten. 

door Marco Hoekstra, Pearl Laren Consultancy

Keylane is met zijn QIS polisadministratie en claimssysteem 
marktleider binnen de schadeverzekeringsmarkt in ons 
land. Het bedrijf is in binnen en buitenland actief en behalve 
schade ook in de leven- en pensioenbranche. Het bedrijf als 
totale organisatie is de afgelopen vijf jaar met een factor vijf 
gegroeid. Voor een deel is het organische groei, maar ook 
werden veel overnames in binnen en buitenland gepleegd. 
Stilstaan is geen optie in een snel innoverende wereld en 
een verzekeringsmarkt in transitie. Hoe het komt dat het be-
drijf zo is gegroeid, zit ook in de genen van het bedrijf. “We 
wilden vanaf het begin af aan championsleague spelen”, al-
dus Ronald Kasteel, member of the board. “Het moet draaien 
om digitale eenvoud en een lage kostenbasis om zodoende 
samen een toekomst te kunnen creëren voor de verzeke-
ringsindustrie”, zo vervolgde hij. 

alleS raakt ‘connected’

Om het een en ander in perspectief te zetten had de organi-
satie de ‘Futurist en Digital Transformation Strategist’ Rudy 
De Waele op het podium gezet. Innovaties en vernieuwin-
gen kwamen in HSL-vaart voorbij waarbij Tesla en robots 
uiteraard niet ontbraken. Relevant voor de schadeverzeke-
ringsmarkt zijn onder meer de zelfrijdende-auto-ontwik-
keling, drones voor personenvervoer, artificial intelligence, 
blockchain, internet of things (IoT) waaronder natuurlijk de 
wearables (item dat je draagt en waar een computer-onder-
deel een rol in speelt), zoals fitness trackers, smartwatches, 
‘augmented reality’ (zoals via intelligente brillen) en senso-
ren. Een voorbeeld van de laatste categorie zijn sensoren die 
bloedsuikermetingen kunnen doen via een lens in je oog of 
een sensor in een clip die je houding registreert. Daarbij kun 
je je afvragen: wat is dan op den duur nog een “onzeker voor-
val” als we straks in een wereld leven waar alles ‘connected’ is 
en meetbaar en voorspelbaar is geworden? 

voordat je het Weet

Zal het zo’n vaart niet lopen? Bedenk dan dat keer op keer 
blijkt, dat we de kortetermijnverandering overschatten, 
maar de langetermijnverandering (en daar hebben we het 
hier wel over) onderschatten. Maar zo lang is die ‘lange ter-
mijn’ ook niet, tijd gaat sneller dan we denken (dat worden 
we ons vooral gewaar als we ergens op terugkijken), dus 
‘voordat je het weet’, is het werkelijkheid geworden. Zeker in 
het exponentieel snel veranderende tijdperk waar we nu in 
zijn beland, gaat het nog sneller dan voorheen. Zo heeft re-
centelijk de stad Dubai haar eerste drone-taxi getest met als 
doel om uiteindelijk 25 procent van passagiertransport via 
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‘autonomous vehicles’ te laten verlopen in 2030.  Dat hadden 
we ons tien jaar geleden niet kunnen bedenken.
Een ding is duidelijk. Het gaat om samen vernieuwen, samen 
naar de toekomst kijken en de klant centraal zetten. “Zullen 
we ons gaan richten op de positieve elementen van het le-
ven en verzekeraars inzetten als coach voor een gelukkig le-
ven?”,  zo vatte Rudy de Waele dat samen. 

Meer diverSiteit oM te kUnnen verSnellen

‘Keylane Forward, Creating your future today’ is dus een goed 
gekozen dagthema want stilstaan is geen optie wil je van-
daag de dag relevant zijn en dat ook blijven binnen de ver-
zekeringsmarkt. Wat dan natuurlijk jammer is, is dat als je ‘om 
je heen kijkt’ in de branche er nog relatief weinig vrouwen 
werkzaam zijn. Ook op deze bijeenkomst hebben de man-
nen de overhand (circa 90% in de zaal), met – zo lijkt het - de 
kleding op elkaar afgestemd met hetzij een donkerblauw, 
hetzij een donkergrijs pak. Meer diversiteit en authenticiteit, 
zou de branche goed doen, zou een versneller zijn van in-
novatie en verandering. Ik heb de moderator/dagvoorzitter 
Vincent Everts er niet naar gevraagd, maar ongetwijfeld is hij 
het met me eens in zijn felgroene outfit van die dag. Everts 
deed ook een kennisquiz met de aanwezigen over innova-
ties, met als toepasselijke beloning een rit met hem in de op 
het terrein buiten te bewonderen Tesla (zie foto). 

connectiviteit tUSSen oPloSSingen

Naast klanten uit o.a. Nederland, Duitsland, België, Scandi-
navië en Engeland, waren er op de dag ook partners waar 
Keylane mee samenwerkt. CGI rondom dynamic pricing, 
Friss rondom fraudedetectie in het claim process en Valu-
eChecker  (in samenwerking met Van Ameyde) om snel en 
automatisch de vervangingswaarde vast te kunnen stellen 
bij schade. Zo werkt Keylane met nog meer partijen samen 
om ‘best of breed’ oplossingen te kunnen bieden aan de ver-
zekeraars die klant zijn in de diverse landen. Probleemloze 
connectiviteit tussen relevante oplossingen is natuurlijk al 
een hele sprong vooruit ten opzichte van hoe het was (en 
vaak nog steeds is) bij verzekeraars.

donkere Zijde van data

Met de continue discussie over digitalisering en data werd 
het ook tijd om het eens te hebben over de donkere zijde 
van data, zoals Sven Erichsen uit Duitsland het zo mooi 
noemde. Criminaliteit is net als data aan het verschuiven van 
offline naar online. Veel risico’s verschuiven naar de digitale 
wereld terwijl de verzekeringsmarkt niet in dezelfde snel-
heid mee aan het schuiven is. Daar ligt dus nog een enorme 
markt voor verzekeraars, is zijn boodschap. De groei aan 
cyberverzekeringen bevestigt dit uiteraard, maar het is de 
vraag of de groei aan de ene kant de krimp aan de andere 
kant zal compenseren. We hadden het eerder in dit artikel 
over de zelfrijdende auto’s, maar hoe zit dat in relatie tot 

cybercrime? Zowel Tesla als Jeep hebben al eens te maken 
gehad met een gehackte auto. In reactie hierop is Tesla in 
gesprek gegaan met de hackers om samen op zoek te gaan 
naar betere beveiliging. Niets is 100% veilig in het leven en 
toch staan we met elkaar elke dag weer op en gaan we erop 
uit en aan de slag. Machines kunnen ons helpen de veilig-
heid te vergroten.

Zo zal dat op termijn ook gaan gelden voor zelfrijdende au-
to’s, al zal er nu nog de nodige scepsis bestaan. Eerst zien, en 
dan geloven. Zodra zal zijn gebleken dat het aantal onge-
lukken minder is bij autonoom rijdend auto’s, wie zal er dan 
toch nog voor kiezen om zelf achter het stuur te gaan? Mis-
schien omdat je autorijden als hobby hebt? Denk je bijvoor-
beeld eens in dat verzekeraars over een kwart eeuw je auto 
verzekeren, met de toevoeging dat als je ook zelf wilt rijden 
verzekering uitsluitend mogelijk is tegen een premietoeslag. 
Voorlopig de handen nog maar aan het stuur houden en 
vooral ook de ogen openhouden voor de veranderingen die 
echt gaan komen. En er op gegeven moment dus zijn. <
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herstel.

U heeft waterschade?
Guliker richt zich niet alleen op direct zichtbare waterschade, maar kijkt verder. Waterschade door lekkage of bluswa-
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63% van schadepremie loopt 
via onafhankelijk intermediair

“De leden van Adfiz bieden samen werk aan 15.000 mensen en bedienen zo’n 7 miljoen relaties. Het marktaandeel van 

de Adfiz-leden in de intermediaire distributie is particulier ongeveer 55% en zakelijk ongeveer 85%.” Dit schrijft de 

branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs in haar jaarverslag 2016.

Drie op de vier gezinshuishoudens en nagenoeg iedere Ne-
derlandse onderneming heeft een (of meer) verzekering(en) 
afgesloten via een onafhankelijke adviseur. Van het totale 
premievolume in ons land gaat 55 miljard euro via het inter-
mediair ofwel 60%. Van het premievolume schadeverzeke-
ringen wordt in ons land 63% via een onafhankelijk adviseur 
afgezet en 17% via een bank, terwijl 20% rechtstreeks bij een 
verzekeraar loopt. Bij 61% van de leden steeg de omzet in 
2016, bij 15% bleef de omzet gelijk. 

Hieronder ziet u de grafiek die de marktaandelen in de ver-
schillende segmenten in beeld brengt (groen is aandeel van 
het volume via onafhankelijke adviseurs, grijs via banken, 
lichtblauw via andere kanalen, terwijl het donkerblauwe 
deel het volume betreft dat rechtstreeks bij verzekeraars 
loopt).

Onafhankelijk  
adviseur

Bank 

Verzekeraar 

Ander kanaal

Schade

63%

20%

17%

Leven

34%

14%
52%

Hypotheken

33%

60%

inSPelen oP conSolidatie

In het verslagjaar werd de contributiestructuur van Adfiz 
aangepast. “Met een nieuw traploos contributiegebouw 
worden de kosten evenwichtig verdeeld en spelen we in op 
de consolidatie in de branche.”  Kennis opdoen en delen via 
Adfiz blijft een belangrijke rol van de vereniging. Daartoe 
wordt voortaan niet alleen een Zakelijk Platform maar ook 
een Particulier Platform gehouden. Nieuw in het verslagjaar 
was ook de start met het ‘Adfiz Ledenlab’. “Hierbij gaan Adfiz-

leden in dialoog met aanbieders om de samenwerking te 
verbeteren. Vruchtbare sessies die zeker een vervolg gaan 
krijgen.” 

doorloPend PreStatie-onderZoek

Nieuw was ook dat de prestatie-onderzoeken, waarin de te-
vredenheid van het intermediair met verzekeraars en andere 
aanbieders wordt gemeten, op doorlopende basis worden 
uitgevoerd in samenwerking met bureau Tevreden.nl. Op de 
Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst werden voor het eerst de prij-
zen uitgereikt van het vernieuwde doorlopende Adfiz Presta-
tie Onderzoek. Het onderzoek richtte zich op de categorieën 
Zakelijk Schade, Zakelijk Inkomen, Zakelijk Pensioen, Parti-
culier Schade en Particulier Leven (bestaande uit Lijfrente, 
Banksparen en ORV) en was gebaseerd op ruim 2800 erva-
ringen van adviseurs (zowel Adfiz-leden als niet-leden).

de winnaars per categorie waren:
Particulier Schade: 
1. Nh1816, 2. de Vereende, 3. Klaverblad
Zakelijk Schade: 
1. De Goudse, 2. De Vereende, 3. Klaverblad
Zakelijk Inkomen: 
1. Movir, 2. De Goudse, 3. Klaverblad
Particulier Banksparen: 
1. RegioBank, 2. Nationale-Nederlanden, 3. Delta Lloyd
Particulier Lijfrente: 
1. Legal & General, 2. Aegon. 3. Nationale-Nederlanden
Particulier Overlijdensrisico: 
1. TAF, 2. Legal & General, 3. Dela
Zakelijk Pensioen: 
1. Legal & General, 2. Allianz, 3. Aegon

nieUWjaar & avg

Donderdag 11 januari 2018 vindt de traditionele Nieuwjaars-
bijeenkomst van Adfiz plaats en zullen de uitkomsten uit 
het Prestatie Onderzoek van 2017 bekendgemaakt worden. 
Voorafgaand aan het openbare middaggedeelte van deze 
bijeenkomst, wordt voor de leden in het ochtendgedeelte 
uitvoerig ingegaan op de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 zal gelden.  <
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Consolidatieslag en snel 
veranderend distributielandschap

Er is een enorme consolidatieslag gaande in de verzekerings-
branche. Dat ging en gaat met een enorme snelheid. Even wat 
cijfers om dit te onderbouwen: waren er in 2005 nog 250 verze-
keraars met een vergunning in Nederland, dit waren er in 2015 
nog maar 123. In 2005 beschikten 20.086 kantoren over een 
SER-inschrijving (voorloper van de AFM vergunning), in 2015 
telden we nog maar 5.225 assurantiekantoren. Schommelde 
het aantal volmachtbedrijven decennia lang rond de 400 (2005: 
398), in 2015 waren dit er nog maar 295. 

door Richard Meinders, partner SVC Groep

Zeker als we naar de volmachtmarkt kijken, zien we een bij-
zondere ontwikkeling: het aantal kantoren neemt af, maar het 
premievolume neemt exponentieel toe. Waar de volmachten in 
2005 1,8 miljard aan schadepremie tekenden, was dit in 2015 

Het jaar van de hond
Volgens de Chinezen stond 2017 in het teken van de haan. 
En in zo’n jaar zoeken mensen naar bescherming. De meest 
effectieve bescherming bereik je door samenwerking te zoe-
ken, want samen sta je sterker.  

Vertaald naar onze branche betekent dit dat we pas écht 
weerbaarder worden als we samen investeren in het herstel 
van vertrouwen; zowel onderling, binnen de branche, als 
naar buiten, naar de klant toe. Eenzijdig provisies verlagen 
of klanten van een adviseur zonder voorafgaand overleg 
rechtstreeks benaderen, draagt niet bij aan de constructieve 
samenwerking die nodig is om het vertrouwen te herstellen.   
 
Hetzelfde geldt voor de verschraling van het brede aanbod. 
Daarover heb ik me al eerder uitgelaten. De onverzekerbaar-
heid van bepaalde risico’s hakt in op het fundament van de 
verzekeringssector: solidariteit. Als we hier nu niet actie op 
ondernemen en dit laten lopen, verliezen we in de toekomst 
de binding met de klant. Risico’s zijn dan óf te klein om te 
verzekeren óf te groot en daarmee kostbaar.  
 
Om terug te komen bij de Chinezen: 2018 is het jaar van 
de hond. Mensen zoeken dan naar eerlijkheid, loyaliteit en 

door Enno Wiertsema, directeur Adfiz

trouw. Ik zou dan ook graag willen zien dat we in 2018 op-
houden met elkaar voor de voeten te lopen. En ons niet laten 
afleiden door de waan van de dag, maar actief werk maken 
van die thema’s die ons als branche vooruit kunnen helpen: 
samen werken aan vertrouwen en de samenleving datgene 
bieden waar ze behoefte aan heeft en waar wij specialist in 
zijn: managen van risico’s. <

al 2,8 miljard. Bijna 25% van het totale premievolume op scha-
deverzekeringen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de 
consolidatieslag. Het zijn de middelgrote en grote assurantie-
kantoren die portefeuilles overnemen. Deze kantoren beschik-
ken veelal over volmachten en door de portefeuille over te 
sluiten naar hun volmachten, kan de aankoopsom sneller wor-
den terugverdiend. 

Daarnaast zien we een enorme groei bij serviceproviders. Door 
de steeds verdere kostenrationalisatie bij verzekeraars, komen 
de kleine assurantiekantoren in het gedrang. Hun onafhanke-
lijke adviesrol komt in gevaar, omdat zij onvoldoende in staat 
zijn om zelfstandig een representatief palet aan verzekeraars in 
hun portefeuille te houden. Hun enige oplossing hiervoor is de 
samenwerking met één of meer serviceproviders, die - om hun 
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businessmodel rendabel te houden - ook bijna allemaal met 
volmachten werken. We zien bovendien dat het marktaan-
deel van het intermediair in de MKB-markt groeit. Deze groei 
gaat met name ten koste van de banken, die zich steeds meer 
op hun bankactiviteiten focussen, en het directe kanaal. Ten-
slotte komen ook veel van de online afgesloten verzekerin-
gen bij volmachten terecht.

Wij verwachten dat deze ontwikkeling de komende jaren 
nog verder door zal zetten en het zou ons daarom niet ver-
bazen als het marktaandeel van volmachten in 2025 rond de 
40% zal liggen. Als de consolidatie zich nog verder doorzet, 
betreft het dan nog zo’n 100 volmachtkantoren die geza-
menlijk goed zullen zijn voor 4,5 miljard aan schadepremie. 
Dit zal van grote invloed zijn op de machtsverhoudingen in 
de distributiekolom.

Deze ontwikkeling is ook al door DNB gesignaleerd. In hun 
brief inzake de risicobeheersing bij volmachten door ver-
zekeraars in 2013 schreven zij dat bij verzekeraars de keu-
ze voor volmachten vooral commercieel werd ingegeven 
en dat er nagenoeg geen strategische afweging aan ten 
grondslag lag. Ook concludeerde DNB dat de GA een stevige 
machtspositie heeft opgebouwd over de jaren heen en dat 
de verwachting is dat deze machtspositie in de komende 
jaren zal toenemen. DNB riep daarom verzekeraars op om 
de uitbestede activiteiten beter te gaan beheersen. In haar 
Visie op Toezicht 2018-2022 signaleert DNB dat verzekeraars 
nieuwe ontwikkelingen, zoals insurtech, vooral inzetten als 
versterking van het huidige bedrijfsmodel. Echter, DNB ver-
wacht voor de middellange termijn meer disruptieve ver-
andering, met fundamenteel andere bedrijfsmodellen en 
een fragmentatie van de hele waardeketen als gevolg. DNB 
verwacht dat technologische innovatie zal leiden tot meer 

specialisatie en dat verzekeraars zich meer gaan focussen op 
een beperkt aantal activiteiten. DNB roept verzekeraars dan 
ook op hun bedrijfsmodel hierop voor te bereiden. 

Verzekeraars hebben nu, volgens DNB, vaak veel onderdelen 
van de verzekeringsdienstverlening in eigen huis: het admi-
nistratieve beheer, het inschatten en accepteren van risico’s, 
het beleggen, et cetera. Juist in deze veranderende tijd kan 
de samenwerking met volmachten van belang zijn. Volmach-
ten zijn vaak leniger en sneller in staat om veranderingen op 
te vangen. Door het focussen op de primaire taak als verze-
keraar: het dragen van risico’s en de acceptatie en het beheer 
aan volmachten uit te besteden, kan de verzekeraar die hier 
met zijn bedrijfsmodel op inspeelt zich met dezelfde lenig-
heid mee ontwikkelen.

Aan de andere kant zien wij dat de tekencapaciteit op de 
Nederlandse markt afneemt. Er zijn steeds minder schade-
verzekeraars en ook deze schadeverzekeraars beperken ook 
nog hun product- en/of acceptatiebeleid. Nationale-Neder-
landen kondigde bijvoorbeeld in zijn Kapitaal Markt Dag 
van 30 november jl. aan mogelijk af te willen van dure en 
risicovolle schadeverzekeringen. Van de portefeuille all-risk-
verzekeringen bij grote bouwprojecten zou men helemaal af 
willen. Daar staat tegenover dat buitenlandse verzekeraars 
zich steeds nadrukkelijker op de Nederlandse markt mani-
festeren. Door het tekenen van volmachtproducten, kunnen 
zij tegen relatief lage kosten een positie op de Nederlandse 
markt krijgen. 

Voor alle partijen is het wel noodzakelijk om goed naar de 
kosten van het kanaal te blijven kijken. Met gemiddeld 30% 
aan distributiekosten ligt hier nog een enorme uitdaging, 
zeker als het gaat om de administratieve processen. Hierbij 
is nog teveel handwerk. Straight through processing (STP) is 
al jaren het toverwoord, maar nog maar relatief weinig ver-
zekeraars en volmachten slagen erin om dit door de breedte 
heen te realiseren. Hier valt nog veel winst te behalen. Daar 
staat tegenover dat nieuwe wetgeving, zoals de Insurance 
Distribution Directive (IDD) en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), die beide in 2018 moeten in-
gaan, weer voor nieuwe uitdagingen in de branche zorgen. 
De IDD vereist bijvoorbeeld dat wordt vastgesteld wat het 
doel van de klant bij de verzekering is en dat de bemiddelaar 
kan aantonen dat de afgesloten verzekering aan dat doel 
voldoet. En als we naar de AVG kijken, dan zien we dat deze 
wet bepaalt dat iedereen het recht heeft om niet automa-
tisch geprofileerd te worden. Laat dat nu net hetgeen zijn 
wat met STP wordt beoogd.

Kortom, de distributie verandert heel snel, maar het biedt 
kantoren die de lenigheid hebben om zich hierop aan te pas-
sen prachtige kansen. <

 d i sT R i b u T i E

Richard Meinders, partner SVC Groep



79

R E co n d i T i o n E R i n G

Partnerships tussen verzekeraars 
en reconditioneerders steeds 

belangrijker

In Schade Magazine nummer 6 is een overzicht opgenomen 

van een verscheidenheid aan reconditioneringsbedrijven die 

in ons land werkzaam zijn. Daarin worden verschillende trends 

geschetst. 

Zo zullen verzekeraars zich steeds meer gaan richten op de 
persoonlijke benadering van de klanten. Daartoe hebben ver-
zekeraars de diensten van reconditioneringsbedrijven nodig. 
Partnerships zullen steeds belangrijker worden. Reconditi-
oneerders kunnen een belangrijker rol gaan vervullen in de 
communicatie met de gedupeerde. Het wordt als mogelijkheid 
genoemd dat reconditioneerders voor een deel voor kleinere 
schades ook expertisewerkzaamheden uitvoeren. 

Er is sprake van een verdergaand toenemend kostenbewust-
zijn bij verzekeraars. Om niettegenstaande de kostenfocus een 
rol van betekenis te kunnen blijven spelen, zullen kleinere re-
conditioneerders netwerkverbindingen met elkaar kunnen in-
tensiveren. Grotere partijen zullen op de globalisering kunnen 
inspelen. Dat geldt ook voor zeer specialistische nichespelers.

Steeds meer relevante gegevens komen beschikbaar (big data). 
Informatiestromen zullen geoptimaliseerd kunnen worden. De 
hele schadeketen is in beweging en er sprake is van een ont-
wikkeling in systemen gericht op een efficiënt schadeproces. 
Denk daarbij ook aan opdrachtverstrekking via apps. Door met 
kpi’s (key performance indicators ofwel kwaliteitsprestatie-indi-
catoren) te werken kan de kwaliteit beter inzichtelijk worden 
gemaakt, hetgeen kan bijdragen aan een juiste perceptie door 
de gedupeerden van de dienstverlening.

Toename van herstel in natura kan bijdragen aan de maat-
schappelijke duurzaamheidsdoelstellingen. <

Asbest en cyber mogelijke 
uitbreidingen voor Stichting 

Salvage

Reconditioneringsbedrijven kunnen door de Stichting 

Salvage worden ingeschakeld, indien deze over een 

certificaat van de stichting beschikken. Sinds 2010 is de 

certificeringsregeling aangevuld met een systeem van kpi’s. 

Bepalend voor de inschakeling van de schadestopbedrijven 

is de totaalscore van kpi’s (7) in combinatie met de plaats 

van de calamiteit, de aard van de calamiteit (bedrijfsmatig 

of particulier) en de prijsstelling.  Dit jaar vierde de Stichting 

Salvage het dertigjarig jubileum. 

Na een experimentele periode in en rond Eindhoven werd 
Stichting Salvage op 11 mei 1987 opgericht om na een 
brand hulp aan gedupeerden te verlenen, de schade te be-
perken en over het vervolg te adviseren namens de brand-
verzekeraars. Momenteel worden deze diensten verleend na 
brand, explosie, storm en waterschade. De Salvagecoördina-
toren, allen brandschade-experts in dienst van een experti-
sebureau of verzekeringsmaatschappij, rukken jaarlijks circa 
4.500 keer uit, bij nacht en ontij, om hulp te verlenen. Dit ge-
beurt op initiatief van de bevelvoerende van de brandweer 
en/of via Bevolkingszorg. 

De staf van Stichting Salvage bestaat uit zes medewerkers, 
onder wie directeur Brenda Reinders. Het bestuur telt vier 
leden; Richard Oets is bestuursvoorzitter. Stichting Salvage 
werkt geheel belangeloos, namens de Nederlandse brand-
verzekeraars. Na dertig jaar is het werk van Stichting Salvage 
nog steeds onmisbaar. Elk jaar worden meer dan 10.000 
mensen geholpen in veelal de moeilijkste uren van hun le-
ven. In zijn slotwoord van de viering van het dertig jarig be-
staan van de Stichting Salvage ging voorzitter Richard Oets 
ook in op de toekomst van de Stichting. Doorgaan met de 
goede dingen die de stichting al doet voor gedupeerden en 
nadenken over uitbreiding van de dienstverlening voor wat 
betreft bij brandschade mogelijk vrijkomende asbest.

Opdat de diverse partijen die na een brandschade ingescha-
keld worden slagvaardiger te werk kunnen gaan ook in het 
geval van vrijkomend asbest, lopen al gesprekken tussen de 
Stichting Salvage en de diverse instanties. In de toekomst 
zou de Stichting Salvage ook een rol kunnen gaan spelen bij 
cyber-incidenten die bedrijven treffen. Nieuw voor de stich-
ting is dat dit een rol is die niet gerelateerd is aan brand. Voor 
bedrijven die getroffen worden door een cyberincident kan 
er zeker sprake zijn van ‘het ontredderd zijn’. <
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Schadeverzekeringen 
leveren meeste klachten op
“Kifid-uitspraken helpen bij terugdringen van schadeklachten”, zo luidt een 

kop in het jaarverslag 2016 van dit klachteninstituut. Dat is een goede zaak, 

want juist over schadeverzekeringen worden de meeste klachten ontvangen. 

“Traditioneel leveren schadeverzekeringen met een aandeel van 36 procent 

(2.204 zaken) de meeste klachten op”, schrijft Kifid over het verslagjaar.

Kifid staat voor ‘Klachteninstituut 
financiële dienstverlening’. Bij het 
instituut dat in 2017 tien jaar be-
staat, zijn bijna achtduizend fi-
nanciële dienstverleners (banken, 
verzekeraars, intermediairs en ove-
rige) aangesloten. Bij voorkeur lost 
het instituut klachten op via bemid-
deling. Lukt dit niet dan wordt een 
klacht voorgelegd aan de Geschil-
lencommissie om een uitspraak te 
krijgen. In laatste instantie kan de 
klacht ter behandeling gegeven 
worden van de Commissie van Be-
roep.

geSchillencoMMiSSie

In het verslagjaar 2016 behandelde 
Kifid 3.328 klachten. In 1.270 zaken 
hiervan is een oplossing bereikt via 
bemiddeling. Schadeverzekeringen 
waren goed voor een derde deel 
van het totaal aantal behandelde 
klachten. Van de afgehandelde be-

handelbare zaken liepen 3.076 via de 
Geschillencommissie (aantal volgens 
de nieuwe structuur, die sinds 2016 
wordt gehanteerd; daarvoor was er 
een structuur met Ombudsman en 
Geschillencommissie; in 2016 is er nog 
een restpost van via de oude structuur 
afgehandelde klachten). Van de via de 
nieuwe structuur afgehandelde 3.076 
klachten, zijn er  1.207 door bemid-
delresultaat/schikking afgehandeld 
(waarvan 445 betrekking hadden op 
schadeverzekeringen). In 213 gevallen 
werd de consument in het gelijk ge-
steld (of ten dele in het gelijk gesteld), 
waarvan het 76 maal om een schade-
verzekering ging. In 1.290 keer werd de 
financiële dienstverlener in het gelijk 
gesteld; hiervan ging het 356 keer om 
een schadeverzekering. 

coMMiSSie van BeroeP

Door de Commissie van Beroep wer-
den in het verslagjaar  42 zaken afge-
handeld, waarvan 5 via een schikking 
werden geregeld (waarvan een met 
betrekking tot schadeverzekeringen), 
de consumenten 11 keer in het gelijk 
werden gesteld (3 keer schadeverze-
keringen) en waarvan de financiële 
dienstverlener 25 keer gelijk kreeg (5 
keer schadeverzekeringen). 

toP vijf klachten 

SchadeverZekeringen

De belangrijkste twistpunten die in 
2016 speelden op het gebied van scha-
deverzekeringen waren: klachten over 

Kifid-directeur Eveline Ruinaard…wat we 
hier zien, is de top van de ijsberg…

de vrije advocatenkeuze bij rechtsbij-
standverzekeringen, de uitvoering van 
rechtsbijstandverzekeringen, te late 
premiebetaling, verjaring en de zoge-
heten ‘en bloc’ clausule. In 2016 kreeg 
Kifid ook te maken met de opkomst 
van fintech. De eerste klachten over 
‘automatisch beleggen’ en over ‘robo-
advies’ zijn voorgelegd aan de Geschil-
lencommissie.

toP van ijSBerg

“Wat wij hier zien, is de top van de ijs-
berg. We krijgen alleen de klachten 
binnen die niet tot tevredenheid zijn 
behandeld in de interne klachtenpro-
cedures van de financiële dienstverle-
ners zelf.  Het zou goed zijn om meer 
te weten over het aantal en soort klach-
ten dat financiële dienstverleners zelf 
behandelen. Zo halen we meer kennis 
op om een signalerende rol te kunnen 
gaan spelen. Toen ik hier kwam sollici-
teren dacht ik aanvankelijk dat het Ki 
van Kifid stond voor kwaliteitsinstituut. 
Dat is nu onze ambitie”, schrijft Eveline 
Ruinaard (1963), die sinds januari 2017 
voorzitter van de Geschillencommissie 
is en met ingang van juli 2017 ook di-
recteur van het instituut is geworden. <
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Schade? 
Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan sanitair, meubilair, vloeren, keu-
kens, kozijnen en gevels te herstellen. Het 
resultaat? Een duurzame en onzichtbare oploss-
ing, uitgevoerd door één van onze vakmensen. 
Voor de klant betekent dat lagere kosten en 
minder overlast. Benieuwd naar de samenwerk-
ingsmogelijkheden?
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