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Maatschappelijk & Ondernemend

2018 wordt het eerste volledige jaar van het 
nieuwe kabinet, Rutte-III. En in dit eerste jaar 
zal het kabinet een aantal knopen moeten  
doorhakken op voor ons belangrijke onder-
werpen als pensioenen en arbeidsmarkt. Zoals 
bekend krijgen de sociale partners opnieuw de 
kans om voorstellen aan te dragen, waaruit blijkt 
dat er ruimte is voor een alternatieve invulling 
van het regeerakkoord. Ook zijn we als sector 
direct aangesproken om met het kabinet te  
overleggen over betaalbare oplossingen voor 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor 
zzp’ers en loondoorbetaling in het tweede  
ziektejaar. Hiermee ligt er een belangrijke agenda 
voor ons als sector en voor onze klanten voor het 
komende jaar. Dit is een maatschappelijke kans 
om mede vorm te geven aan deze stelsels voor 
de toekomst. Die kans moeten we pakken en dat 
heeft wat mij betreft prioriteit. Meer hierover 
leest u in dit beleidsplan.

Het beleidsplan voor 2018 is het derde en laatste 
dat uitvoering geeft aan het driejarige middel-
lange termijn plan (MLT 2016-2018). Dit MLT 
heeft zoals bekend twee pilaren, namelijk ‘onder-
nemend en maatschappelijk’. Maatschappelijk 
geeft aan dat we met de kennis van de sector 
een gewenste partij aan tafel willen zijn voor het 
oplossen van onder meer de benoemde stelsel-
problemen. Dit betekent niet alleen dat we een 
actieve rol willen spelen in het sociaal overleg, 
maar ook dat we met andere betrokken organi-
saties dialoog voeren met het oog op de langere 

Voorwoord

termijn. Dit is een belangrijk doel voor onze 
vereniging en het staat centraal in het vormgeven 
van een nieuw MLT. Maatschappelijk optreden 
kun je niet los zien van ondernemen. Een goede 
ondernemer heeft oog voor de maatschappij en 
verweeft deze met zijn ondernemerschap. Hier 
liggen kansen. Ik noem bijvoorbeeld onderzoek 
naar een directe verzekering, waarbij de  
verzekeraar schade vergoedt van zijn eigen  
verzekerde, ongeacht wie er aansprakelijk is. 
Zoiets heeft toekomst in een tijd dat bezit  
verschuift naar gebruik, met autodelen en  
autonome voertuigen. Andere uitdagingen  
zijn onder meer de problemen rond klimaat-

verandering, cyberrisico’s en big data.
In het beleidsplan 2018 is ook aandacht voor de 
ontwikkeling van de sector. Als verzekeraars 
diversifiëren we, zien we ecosystemen ontstaan 
en businessmodellen evolueren. Ook hebben we 
te maken met aanbieders uit andere branches. 
Voor de vereniging kan dit een doelgroepver-
breding betekenen en dus mogelijk ook nieuwe 
leden. Het is uiteraard belangrijk om hierbij de 
effectiviteit van de belangenbehartiging goed 
voor ogen te houden, waarbij we ook scherp 
moeten blijven op de financiën van het Verbond. 
Het Verbond zal zich daarom goed oriënteren  
op een adequate vormgeving van de belangen-
behartiging.  

Niets van het bovenstaande kan zonder de  
centrale rol die de vereniging speelt. Onze  
vereniging draait op de expertise van vele  

mensen in de diverse platforms, commissies 
en besturen. Het bestuur hecht eraan om dat 
te accentueren. Zonder betrokken leden en een 
adequaat lopende vereniging is dit werk niet 
mogelijk. Juist nu. Waarom juist nu? We leven in 
een tijd waarin zekerheden wegvallen en men-
sen en bedrijven hun weg zoeken in het omgaan 
met onzekerheden. Stakeholders kijken naar een 
vereniging die ze representatief achten als verte-
genwoordiger van de sector. Dat moeten we niet 
onderschatten. Er zijn weinig brancheverenigin-
gen die zo breed en divers zijn. Een vereniging 
waarin leden elkaar beconcurreren. Maar waarin 
ook onderling en betrokken wordt samenge-
werkt. Dat is uniek en dat moeten we zo houden.

Namens het Verbondsbestuur,

David Knibbe, voorzitter.
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•  Zorgen voor een goede implementatie van de 
plannen van het regeerakkoord omtrent de 
WGA zodat de uitvoeringskosten beperkt  
blijven en het level playing field intact blijft;

•  Versoepelen van het proces van aanvragen en 
intrekken van eigenrisicodragerschap bij WGA 
en Ziektewet, door efficiënte en volledig digitale 
gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners;

•  Opbouwen van een dataregister AOV om bij te 
dragen aan een betere toegankelijkheid van de 
AOV voor zelfstandigen.

Sector Schadeverzekeringen
In de schadesector ligt de focus op het onder-
zoek naar de mogelijkheid om in Nederland de 
directe autoverzekering in te voeren.  
Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de 
afwikkeling van letselschades tegen minder 
kosten en met een hogere klanttevredenheid. 
Daarnaast krijgen de volgende dossiers in 2018 
de meeste aandacht van deze sector:
•  Goed monitoren van het voor 2024 aangekon-

digde asbestverbod;
•  Professionalisering van het volmachtkanaal 

volgens de vastgestelde ground rules;
•  Uitvoering geven aan het project Smart homes 

en de consequenties voor verzekeraars;
•  Realiseren van de aanbevelingen uit het  

Klimaatrapport dat in 2017 is opgeleverd.

Algemene Beleidszaken
Bij algemene beleidszaken staat 2018 in het teken 
van de evaluatie van het provisieverbod en van  
Solvency II. Daarnaast treedt in mei de  
Algemene verordening  gegevensbescherming 
(AVG) in werking om een goede omgang met 

persoonsgegevens te borgen. Het Verbond wil eraan 
bijdragen dat alle eisen helder zijn en de leden hulp 
waar mogelijk ondersteunen bij de implementatie. 
De overige prioriteiten zijn:
•  De lancering van de website Mijnverzekerin-

genopeenrij.nl, die klanten meer overzicht en 
transparantie biedt en op langere termijn bij-
draagt aan kostenefficiëntie voor verzekeraars;

•  Bijdragen aan efficiënter toezicht: principe- 
gebaseerd, risico-georiënteerd en toegesneden 
op de praktijk;

•  Afsluiten van een IMVO-convenant met ngo’s, 
bonden en overheid om bij te dragen aan een 
duurzaam beleggingsbeleid;

•  Samen met de vakbonden komen tot  
verlenging en optimalisering van de in 2014 
opgestelde Sociale Agenda.

Overige prioriteiten
Naast alle prioritaire beleidsdossiers zijn er drie 
overkoepelende prioriteiten benoemd. Daarbij 
gaat het binnen het programma Klantbelang 
en Reputatie om het signaleren en oplossen van 
reputatiedossiers en het versterken van klant-
communicatie. Daarnaast wordt verder gebouwd 
aan het Data Competence Centre om de data-
positie van de sector te borgen, de samenwerking 
verder te verbreden en datastromen te combine-
ren. In 2018 wordt, ten slotte, een vervolg gege-
ven aan de uitvoering van de Innovatie-agenda. 
De massieve trends die op ons afkomen vragen 
in sommige gevallen om collectieve antwoorden. 
Niet alleen de Innovation Advisory Board  
helpt daarbij, maar ook de agenda’s van de  
sectorbesturen zijn hierin belangrijk.

Maatschappelijk & Ondernemend

De blik nóg meer naar buiten richten en onze 
maatschappelijke focus verder vormgeven. Zelf-
bewust meewerken aan de ontwikkeling van een 
samenleving waarin risico’s veranderen, net als 
de behoefte aan zekerheid en solidariteit. Met 
die uitgangspunten lanceerde het Verbond eind 
2015 het driejarenplan (MLT) voor de periode 
2016-2018, steunend op twee gelijkwaardige en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers: 
maatschappelijk en ondernemend. 
Beide pijlers zijn onderverdeeld in vijf onder-
liggende hoofdthema’s. Per thema maken we de 
jaarlijkse beleidsvoornemens inzichtelijk om zo 
de MLT-visie in het derde en laatste jaar handen 
en voeten te geven. Om de brede ledenkring zo 
optimaal mogelijk te kunnen blijven bedienen, 
is het Verbond ook komend jaar weer actief op 
een groot aantal dossiers. Zoals ieder jaar is 
binnen de vereniging weer scherp gekeken naar 
het gewicht van al die onderwerpen, en is aan-
gegeven wat de prioriteiten zijn. Als vanzelf zijn 
er dan ook beleidsdossiers die de komende tijd 
wat minder aandacht krijgen. In deze manage-
mentsamenvatting zetten we de voornaamste en 
meest in het oog springende prioriteiten op een 
rij. In het beleidsplan zelf is met iconen (uitroep-
tekens) zichtbaar gemaakt waar per MLT-thema 
de beleidsprioriteiten liggen. Een ander icoon 
laat zien welke dossiers verband houden met het 
thema innovatie.

Prioriteiten

Sector Leven
In de Leven-sector is de toekomst van het  
pensioenstelsel het centrale thema. Verzekeraars 
zetten in op een transparant en houdbaar stelsel 
met een persoonlijk pensioenvermogen met  
risicodeling. Ook het verder vergroten van de 
effectiviteit van de pensioencommunicatie en 
verbetering van de beschikbare premieregelingen 
staan prominent op de agenda van het sector-
bestuur Leven. Verder zijn de blikken primair 
gericht op:
•  We kijken hoe we de kansen voor individuele 

vermogensopbouw kunnen vergroten. Daarbij 
wordt onder meer gekeken naar de oudedags-
voorziening voor zzp’ers en doelsparen;

•  Meebouwen aan een duurzame, toegankelijke 
en betaalbare woningmarkt en voorkomen dat 
consumenten met aflossingsvrije hypotheken 
voor onaangename verrassingen komen te staan;

•  Toegankelijkheid van verzekeringen  
vergroten voor chronisch zieken en  
gehandicapten door de feitenbasis onder  
medische beslissingen te versterken.

Sector Inkomen
Bij de sector Inkomen is de loondoorbetaling  
bij ziekte in 2018 een van de belangrijke dossiers. 
Het kabinet heeft het voornemen gepresenteerd 
om voor kleinere werkgevers een apart regime 
in te voeren; verzekeraars zoeken met sociale 
partners naar een alternatieve oplossing. Daar-
naast gaat veel aandacht naar het verzekeren van 
zzp’ers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt-
heid. Andere prioriteiten zijn:

Managementsamenvatting Beleidsplan 2018

Prioriteit

Innovatie
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sociale partners. In 2018 zet het Verbond in op 
het benutten van deze ruimte door met de sociale 
partners een alternatieve oplossing te ontwikke-
len. Die moet het maatschappelijk belang dienen 
terwijl verzekeraars tegelijkertijd hun activerende 
en beschermende rol kunnen invullen. Deze alter-
natieve richting zal verder worden uitgewerkt. 
Ook zal het Verbond een belangrijke bijdrage 
leveren aan het polderoverleg, onder meer door 
het inbrengen van (verzekeringstechnische) ken-
nis. Voor de AOV zal aandacht worden besteed 
aan de vraag op welke manier verzekeraars een 
oplossing kunnen bieden voor het toeganke-
lijkheidsvraagstuk, waarbij met name de balans 
tussen risicodifferentiatie en solidariteit belang-
rijk is. Dit vraagstuk hangt nauw samen met de 
wens van het kabinet om de verzekeringsgraad 
te verhogen en te komen tot een beter verzeke-
ringsaanbod. De sector gaat hierover graag het 
gesprek aan met de minister, zoals aangekondigd 
in het regeerakkoord. Separaat zal in 2018 ook 
worden gekeken naar de mogelijkheden om het 
risicobewustzijn onder zelfstandigen te verhogen, 

zowel voor de arbeidsongeschiktheids- als de 
pensioenvoorziening. Hiervoor zal het Verbond 
samenwerking zoeken met relevante stakeholders. 

Opbouwen dataregister AOV
(Leven/Inkomen)

Bij elke aanvraag van een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (AOV) 
en bij elke claim komen veel gege-

vens binnen. Door deze gegevens vast te leggen 
in een register, kunnen verzekeraars een bijdrage 
leveren aan een betere toegankelijkheid van de 
AOV voor zelfstandigen. Daarnaast draagt het 
bij aan objectivering van acceptatie- en claim-
beslissingen en draagt het zodoende bij aan het 
geven van invulling aan de (wettelijk) gestelde 
zorgvuldigheidseisen die onder andere voortko-
men uit de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap op chronische ziekte (Wgbh/cz). Ook 
kan het zijn dat bepaalde aandoeningen beter 
te verzekeren zijn dankzij een betere kennis van 
de risico’s. Eind 2017 zal op basis van een studie 
van de Rijksuniversiteit Groningen een data-

Bijdragen aan discussie over duurzame balans 
op de arbeidsmarkt
(Leven/Inkomen)

In het maatschappelijk debat wordt vaak 
verwezen naar een groeiende tweedeling 
tussen de krimpende groep werknemers 

met vaste banen aan de ene kant en een groei-
ende flexibele schil aan de andere kant. In de 
voorbije jaren is fors ingegrepen om de arbeids-
markt weer in balans te krijgen, maar niet alle 
maatregelen hebben het gewenste effect gehad. 
Gevolg is dat er druk blijft bestaan op dossiers 
als loondoorbetaling, WGA en het verzekeren 
van zzp’ers (AOV) bij (gedeeltelijke) arbeidson-
geschiktheid. In het polderoverleg zijn verschil-
lende voorstellen op de loondoorbetaling/WGA 
de revue gepasseerd, maar er is geen akkoord 
gekomen. Dat betekent dat het regeerakkoord lei-
dend is. In het regeerakkoord is het voornemen 
opgenomen om het tweede ziektejaar voor kleine 
werkgevers met minder dan 25 werknemers col-
lectief uit te voeren. Tegelijkertijd is er ruimte 
gehouden voor alternatieve voorstellen vanuit de 

1. Maatschappelijk

1.1 Arbeidsmarkt
De samenleving vergrijst, de inhoud  

van werk verandert door technologische 

ontwikkelingen en arbeidsrelaties  

worden steeds diverser. Klanten en  

overheid hebben behoefte aan nieuwe 

oplossingen om mensen aan het werk  

te houden en waar nodig  

inkomenszekerheid te bieden  

bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

Verzekeraars spelen proactief  

in op deze maatschappelijke  

ontwikkelingen en geven het stelsel van 

de toekomst mede vorm. 
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1. Maatschappelijk

blauwdruk worden opgeleverd voor een op te zetten 
dataregister. 
Doel van het dataregister is het bevorderen van 
een optimale economische en maatschappelijke 
werking van de AOV-markt. Daartoe is meer 
inzicht nodig in de factoren die van invloed zijn 
op arbeidsongeschiktheid, hun onderlinge ver-
band en het effect daarvan op de verzekerbaarheid 
(toegankelijkheid), functionele mogelijkheden en 
arbeidsperspectieven van (potentiële) klanten. 
In 2018 worden op basis van de haalbaarheids-
studie vervolgstappen gezet, via het verder uit-
diepen van inhoudelijk complexe knelpunten 
(denk aan ICT, privacy) en het vinden van oplos-
singen daarvoor. Ook zal worden gesproken over 
het commitment richting implementatie van het 
register, met het uitgangspunt om per 2018 ook 
te starten met implementatie.  

Gegevensuitwisseling ketenpartners ZW/WGA 
volledig digitaliseren
(Leven/Inkomen)

Het huidige proces van aanvragen 
en intrekken van het eigenrisico-
dragerschap is complex, tijdrovend 

en gevoelig voor fouten. Doelstelling is dat iedere 
werkgever of verzekeraar in de toekomst op een 
centraal punt inzicht kan krijgen in de status van 
het eigenrisicodragerschap. Een efficiënte en vol-
ledig digitale gegevensuitwisseling dus bij de aan-
vraag en/of het intrekken van het eigenrisicodra-
gerschap, zowel bij WGA als Ziektewet. Hiervoor 
zijn innovaties nodig in de keten, ook bij partijen 
als het UWV en de Belastingdienst. Het Verbond 
wil in 2018 komen tot een gezamenlijk plan van 
aanpak, zodat verzekeraars tot een effectievere 
uitvoering van de WGA-markt kunnen komen.

Eigenrisicodragerschap ZW/WGA effectiever 
en doelmatiger
(Leven/Inkomen)

Private verzekeraars zijn bij de uit-
voering van de WGA en de Ziektewet 
(ZW) afhankelijk van partijen als 

arbodiensten, het UWV of de Belastingdienst. 
De afgelopen jaren zijn diverse convenanten en 
protocollen afgesloten om de samenwerking 
te verbeteren. Ook in 2018 zoekt het Verbond 
weer naar kansen om de samenwerking en gege-
vensuitwisseling tussen partijen te verbeteren 
en zodoende te komen tot een effectievere uit-
voering van de betreffende regelingen. Het gaat 
onder meer om verbeteringen van de positie van 
de verzekeraar, zodat deze meer grip heeft op de 
uitvoering. 
Bij de uitvoering van de Ziektewet liggen er kan-
sen op fiscaal terrein om te komen tot een gelij-
ker speelveld. Bij faillissement van de eigenrisi-
codrager kan de positie van de WGA-verzekeraar 
verder worden verstevigd. Een effectievere uit-
voering van de sociale zekerheid leidt ertoe dat 
zo min mogelijk mensen langs de kant komen te 
staan en dat is in het belang van zowel werkgever 
als werknemer.

Meer maatschappelijk profiel met  
toekomstvisie arbeidsmarkt
(Leven/Inkomen)
De discussie over de arbeidsmarkt is in de 
komende kabinetsperiode niet afgerond. Ook 
in de komende decennia zal hervorming van de 
arbeidsmarkt en de bijbehorende stelsels door-
gaan. In de discussie over de toekomst van de 
arbeidsmarkt (en de sociale zekerheid) is het van 
belang dat we als sector meer maatschappelijk 

profiel creëren. We doen dat bijvoorbeeld door 
verzekeraars – meer dan nu – te profileren als 
gespreks- en kennispartner. Op die manier kun-
nen we grip houden op de actuele ontwikkelin-
gen en zelf input leveren (of bijsturen).
De huidige pensioen- en arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen zijn sterk gericht op de traditionele 
relatie tussen werkgever en werknemer. Maar 
zijn ze ook voldoende toegerust om te kunnen 
meebewegen met de ontwikkelingen? Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, heeft het Ver-
bond eerder samen met de Argumentenfabriek 
de voornaamste trends en grootste onzekerheden 
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pakken wij dit dossier dan ook actief op en  
zoeken we naar oplossingen voor verschillende 
subthema’s die het negatieve beeld juist  
bevestigen. Denk aan het uitsluiten van niet- 
medische objectiveerbare stoornissen als gevolg 
van ziekte die leiden tot beperkingen, en het 
feit dat er volgens de klant soms sprake is van 
een te nauwe band tussen de verzekeraar en de 
medische staf. In verband met de prioritering 
kan hiervoor in beperkte mate capaciteit worden 
ingezet.

Integreren zorg en sociale zekerheid
(Leven/Inkomen)
Het belang van duurzame inzetbaarheid neemt 
met de vergrijzing van de Nederlandse beroeps-
bevolking alleen maar verder toe. Toch blijven 
echte innovaties om mensen langer en gezond 
aan het werk te houden uit. Duurzame inzet-
baarheid blijft met andere woorden een  
containerbegrip waar maar moeilijk invulling 
aan wordt gegeven. Met verschillende actoren in 
het veld zoekt het Verbond daarom naar concrete 
handvatten om daadwerkelijk stappen te zetten, 
bijvoorbeeld aan de hand van dialoogsessies. 
Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden 
om via een concreet project de al langer lopende 
discussie rond de integratie van zorg en sociale 
zekerheid van een nieuwe impuls te voorzien. 
Hiervoor wordt ook contact gezocht met partijen 
als Zorgverzekeraars Nederland. Ook hier geldt 
dat als gevolg van prioritering beperkte capaciteit 
beschikbaar is.

op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. We zijn 
gekomen tot een aantal toekomstscenario’s voor 
de arbeidsmarkt, met de focus op het jaar 2025. 
In 2018 zetten we dit beleid door en organiseren 
we een expertbijeenkomst waar we de dialoog 
over dit thema willen organiseren. Het gaat 
vooral om het ophalen van de was bij externe 
partijen en het naar binnen halen van de visie 
van de buitenwereld. Deze visie is bruikbaar om 
onze eigen gedachten verder aan te scherpen en 
na te denken over concrete thema’s. 

Verder realiseren we in 2018 een diepere analyse 
en verkenning van de toekomst van de arbeids-
markt en sociale zekerheid. Dit vanuit het doel 
om uiteindelijk te komen tot een stelselbeschrij-
ving die aansluit bij de trends die zich op de 
arbeidsmarkt voordoen (langer doorwerken, 
combinatiebanen, etc.) en die past bij de ambitie 
van de verzekeringssector om meerwaarde te 
creëren voor hun klanten en bedrijfseconomisch 
relevant te zijn.

Privacy Inkomensverzekeringen:  
zoeken naar evenwicht
(Leven/Inkomen)
De uitvoeringspraktijk van inkomensverzeke-
raars staat behoorlijk onder druk. Onder meer 
door recente interpretaties van de toezichthou-
der Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de 
implementatie van een Europese privacyrichtlijn 
in 2018 zorgt voor nieuwe uitdagingen. Er heerst 
nog veel onduidelijkheid over de impact van 
beide ontwikkelingen. Dat belemmert een effec-
tieve uitvoering van de sociale zekerheid en het 
ondermijnt het draagvlak voor de huidige sociale 
zekerheid. 
In 2018 zet het Verbond in op een wettelijk 
kader voor de noodzakelijke gegevensuitwis-
seling tussen verzekeraar en werkgever in het 
kader van bijvoorbeeld de premieberekening en 
de claimbeoordeling. Doel van het Verbond is 
dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de 
bescherming van de privacy van werknemers en 
het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens om 
mensen weer aan het werk te kunnen helpen. 
Bovendien wordt in samenwerking met alle 
partijen in de keten gezocht naar een effectieve 
implementatie van nieuwe wetgeving.

Reputatierisico verkleinen bij  
claimbeoordeling AOV
(Leven/Inkomen) 
Het algemene beeld dat de verzekeringssector 
er alles aan doet om maar niet te hoeven uit te 
keren, is hardnekkig. Vooral als er langdurig een 
beroep wordt gedaan op de verzekering, zouden 
verzekeraars alle redenen aangrijpen om niet uit 
te keren of om op een gegeven moment de uitke-
ring stop te kunnen zetten.
Het Verbond wil dat beeld rond de claimbeoor-
deling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
voor zelfstandigen graag rechtzetten. In 2018 
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Zichtbare rol in discussie over toekomst  
pensioenstelsel
(Leven/Inkomen)

Het Verbond heeft een zichtbare rol in de  
pensioendiscussie en helpt het kabinet 
met de uitwerking van een nieuw pen-

sioenstelsel. Het Verbond maakt zich sterk voor 
de overgang naar een echt persoonlijk pensioen-
vermogen met risicodeling, waarbij werkgevers 
de mogelijkheid krijgen om hun eigen pensioen-
uitvoerder te kiezen. 
De transitiediscussie is tot nu toe sterk pensioen-
fondsgedreven, omdat daar de grootste proble-
men zitten. Essentieel dus dat het Verbond de 
transitie en impact voor verzekeraars en PPI’s 
inzichtelijk maakt en in gesprekken met stake-
holders tot oplossingen voor knelpunten komt. 
Verzekeraars en PPI’s hebben een marktaandeel 
van zo’n twintig procent en volgens het Verbond 
verdienen de moderne premieovereenkomsten 
die zij aanbieden een centrale plek in toekomstig 
beleid. Het Verbond denkt ook actief mee over 

de vormgeving van die toekomstige regelgeving. 
Zo pleiten we voor meer maatwerk en de afschaf-
fing van de doorsneesystematiek. 

Bijdragen aan effectievere pensioencommuni-
catie
(Leven/Inkomen)

De evaluatie van de Wet Pensioencom-
municatie staat in 2018 op de agenda. 
Uiteraard zal het Verbond met het oog 

op deze evaluatie de eigen visie op pensioencom-
municatie aanscherpen en hierover in dialoog 
gaan met stakeholders. Doel is het pensioenbe-
wustzijn van deelnemers (verder) te vergroten. 
Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid com-
municatie, maar om de effectiviteit. Er wordt 
niet alleen gekeken naar het optimaliseren van 
bestaande middelen, maar ook naar innovatieve 
oplossingen. Zo onderzoeken we de rol van mijn-
pensioenoverzicht.nl als belangrijk in te zetten 
middel. Ook het aanpassen van de UPO-mo-
dellen (conform herziene IORP-richtlijn) en de 
introductie van een nieuwe wijze om over koop-

kracht en onzekerheid te communiceren, zullen 
we toetsen aan bovenstaand doel. Tot slot zullen 
we extra aandacht besteden aan het pensioen-
bewustzijn van risicogroepen, zoals mensen die 
gescheiden zijn. Dit doen we in samenwerking 
met stakeholders als Wijzer in geldzaken en het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid.

Verbeteren beschikbare premieregelingen
(Leven/Inkomen)

Het Verbond wil graag dat DC-regelin-
gen een kernelement van het toekomstig 
pensioenstelsel worden. Hiervoor is het 

van groot belang dat verzekeraars zorgdragen 
voor een goede vormgeving van beschikbare pre-
mieregelingen en voor een goede invulling van 
de zorgplicht. 
De toezichthouder verwacht van pensioenaanbie-
ders dat ze consumenten adviseren aan de hand 
van een integraal klantprofiel. Het Verbond 
maakt zich daarom sterk voor een duidelijke 
verdeling van de verantwoordelijkheden binnen 

1.2 Oudedagsvoorziening
De structurele veranderingen in de 

arbeidsmarkt, samenleving, economie en 

demografie vragen om een fundamen-

tele verandering van ons pensioenstelsel. 

Daarbij moeten de sterke elementen  

van het huidige stelsel als de hoge deel-

namegraad, het arbeidsvoorwaardelijke 

karakter, de combinatie van omslag en 

kapitaaldekking en de risicosolidariteit 

behouden blijven. Het Verbond heeft 

actief meegewerkt aan het ontwikkelen 

van persoonlijk pensioenvermogen met 

risicodeling, waarvoor inmiddels brede 

steun bestaat. In 2018 gaan we ons inzet-

ten om iedereen toegang te bieden tot 

deze producten, en een veilige transitie 

vorm te geven.
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zullen we de samenwerking met de Apf-en waar 
mogelijk zoeken.

Eerlijker speelveld pensioenfondsen en  
verzekeraars 
(Leven/Inkomen)
Het overgrote deel van de werknemers in Neder-
land bouwt een verplicht pensioen op bij een 
pensioenfonds. De taakafbakeningsregels borgen 
deze bijzondere positie van pensioenfondsen. 
Een aantal dossiers, zoals de afschaffing van de 
doorsneesystematiek, het netto pensioen bij pen-
sioenfondsen, fuserende verplichtgestelde Bpf-en 
en het Pan Europees Pensioen Product (PEPP), 
raakt die taakafbakeningseisen. 
Het Verbond pleit voor een integrale discussie 
om het evenwicht tussen deze verplichtstelling 
en de ruimte voor marktwerking/keuzevrijheid 
beter te verdelen. De taakafbakeningseisen moe-
ten niet op onderdelen worden aangepast, meent 
het Verbond, dat ook pleit voor een eerlijk(er) 
speelveld tussen verzekeraars en pensioenfond-
sen.

Kostenefficiënte uitvoering waardeoverdracht 
klein pensioen
(Leven/Inkomen)
Als het goed is treedt in 2018 het wetsvoorstel 
waardeoverdracht klein pensioen in werking. 
Daarin wordt geregeld dat een klein pensioen 
niet meer mag worden afgekocht, maar automa-
tisch wordt overgedragen naar de volgende pen-
sioenuitvoerder. 
Het Verbond streeft naar een toekomstbesten-
dige regeling die kostenefficiënt wordt uitgevoerd 
en ziet de nieuwe wet als het begin van een brede 
discussie over waardeoverdracht. In die discus-

sie zal ook aandacht worden gevraagd voor het 
oplossen van de bijbetalingsproblematiek.

Snellere en efficiëntere collectieve  
waardeoverdracht
(Leven/Inkomen)
Als een werkgever overstapt naar een andere 
pensioenuitvoerder kan hij om een collectieve 
waardeoverdracht vragen. Die daadwerkelijke 
overdracht duurt vaak lang, omdat er tussen de 
oude en nieuwe uitvoerder overeenstemming 
moet zijn over tal van zaken. Het Verbond zoekt 
daarom naar mogelijkheden om dit proces effi-
ciënter in te richten, bijvoorbeeld door te werken 
met een modelovereenkomst. Uiteraard is in de 
zoektocht ook aandacht voor de privacyaspecten 
die bij waardeoverdracht een rol spelen. 

Verantwoorde invoering Pan-Europees  
Persoonlijk Pensioenproduct
(Leven/Inkomen)
De Europese Commissie wil met een Pan-Eu-
ropees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) 
de pensioenopbouw in Europa stimuleren, de 
Europese kapitaalmarkt versterken en grens-
overschrijdende arbeid beter faciliteren. De 
Europese besluitvormers gaan het EC-voorstel 
in 2018 verder behandelen. Als gevolg van de 
prioritering zal het Verbond de lobby over de 
vormgeving vooral bij Insurance Europe laten 
en zelf vooral focussen op verstoringen van de 
binnenlandse marktordening en ijveren voor een 
maximale bruikbaarheid door verzekeraars, PPI’s 
en FICO-banken. 

de keten. Met als doel dat het voor werkgevers en 
deelnemers duidelijk is wat ze van de pensioen-
uitvoerder en de onafhankelijk adviseur mogen 
verwachten. Uiteraard blijft ook van belang dat 
pensioenuitvoerders (gewezen) deelnemers goed 
informeren over relevante ontwikkelingen ten 
aanzien van de hoogte van de pensioenuitkering, 
zoals de impact van de lage rente. Sectorbrede 
issues zal het Verbond bespreken met de AFM.

Perspectief derde pijler versterken
(Leven/Inkomen)

Het Verbond richt zich in 2018 op een 
verdere versterking van de derde pijler. 
Daarmee wil het Verbond inspelen op 

de ontwikkeling dat steeds meer verantwoor-
delijkheden bij het individu komen te liggen. 
Verzekeraars en banken die tot een financieel 
conglomeraat behoren (FICO-banken) kunnen 
hun klanten dan meer toegevoegde waarde bie-
den, terwijl tegelijkertijd het toekomstperspectief 
van de sector wordt verbeterd. 
Belangrijk aandachtspunt betreft de zelfstandi-
gen, omdat deze groep achterblijft bij het opbou-
wen van vermogen voor de oudedag. Het Ver-
bond wil dan ook met verschillende aanbieders 
en stakeholders een actieplan opstellen dat speci-
fiek aansluit op de behoeften van deze doelgroep.

Meer mogelijkheden voor doelsparen
(Leven/Inkomen)
Het Verbond heeft in het afgelopen jaar een 
goede basis gelegd voor samenwerking tus-
sen verzekeraars en FICO-banken, die allebei 
klanten kunnen helpen met het vormgeven van 
financiële zekerheid op de lange termijn, zoals 
voor oudedagsvoorziening. In 2018 zal deze 

samenwerking verder worden geïntensiveerd om 
uiteindelijk te komen tot meer mogelijkheden 
voor een gerichte vermogensvorming voor de 
langere termijn, met name op terreinen waar de 
overheid zich terugtrekt. 
Ook gaat het Verbond verder met de gesprekken 
met DNB over het vereenvoudigen van ver-
mogensopbouw via levensverzekeringen. Deze 
gesprekken zijn erop gericht om de bestaande 
beleidsregels zo aan te passen dat verzekeraars in 
de toekomst eenvoudigere, beter vergelijkbare en 
goedkopere producten kunnen aanbieden.

Samen optrekken met nieuwe  
pensioenaanbieders
(Leven/Inkomen)
Ontwikkelingen als de verandering van het pen-
sioenstelsel, communicatie en waardeoverdracht 
zijn niet alleen relevant voor verzekeraars, maar 
ook voor nieuwe aanbieders, waaronder de pre-
mie pensioeninstellingen (PPI’s). Vrijwel alle 
onderwerpen die spelen in de transitie naar een 
stelsel dat is gebaseerd op premieregelingen, zijn 
even relevant voor PPI’s als voor verzekeraars. 
In 2018 zullen we de samenwerking met deze 
partijen dan ook verder intensiveren, mede om 
de belangen van werkgevers en deelnemers opti-
maal te kunnen behartigen. Samenwerking kan 
bovendien het inzicht bij stakeholders en publiek 
versterken dat pensioenuitvoerders een aantrek-
kelijk alternatief zijn voor Bpf-en. Voor de effec-
tiviteit van de lobby is dit essentieel. 
Ook op het vlak van vermogensbeheer worden 
steeds meer partijen actief en neemt het belang 
van de derde pijler toe. Ook hier zullen we ver-
dere samenwerking onderzoeken. Ten slotte 

1. Maatschappelijk
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Mogelijkheden onderzoeken voor directe  
verzekering
(Schade)

Bij een directe verzekering ver-
goedt de verzekeraar de schade van 
zijn eigen verzekerde, ongeacht 

wie er aansprakelijk is. Dat heeft voordelen. 
Een klant wil het liefst bij zijn eigen verzekeraar 
terecht in plaats dat hij bij de aansprakelijke  
verzekeraar moet aankloppen. En voor een  
verzekeraar is het makkelijker zijn eigen klant 
centraal te stellen dan de klant van een ander. 
Als daarbij nog wordt opgeteld dat ontwikke-
lingen als autodelen en autonome voertuigen 
zorgen voor een verschuiving van bezit naar 
gebruik, is helemaal duidelijk dat een directe 
verzekering toekomst heeft. Het Verbond zal  
in 2018 voortgaan op de beleidslijnen die in  
2017 al in gang zijn gezet en onderzoeken of 
implementatie van een directe verzekering in  
ons land mogelijk is.

Aanbevelingen project Smart Homes  
uitvoeren
(Schade)

Drones, 3d-printen, Internet of 
Things. Verzekeraars krijgen te 
maken met veel verschillende  

ontwikkelingen op allerlei fronten. Ze erkennen 
de mogelijkheden en risico’s en zien in dat ze 
er wat mee kunnen. Maar de technologische 
vooruitgang levert ook veel vragen op, met name 
waar het gaat om aansprakelijkheid. De gesprek-
ken hierover met stakeholders gaan verder in 
2018. 
Daarnaast worden trends en ontwikkelingen 
gevolgd en worden de leden daarover geïnfor-
meerd. Zo wordt eind 2017 het project Smart 
Homes opgeleverd en zal het Verbond in 2018 de 
aanbevelingen van dit project uitvoeren.

Drones, 3D-printen, 

klimaatverandering, cyber, autonome 

voertuigen, terrorisme. Nieuwe risico’s 

zijn er in alle soorten en maten.  

Ook in 2018 zal het Verbond de effecten 

van deze risico’s monitoren, mogelijk-

heden voor de sector onderzoeken en 

waar mogelijk als sector in dialoog met 

anderen een bijdrage leveren. 

1.3 Nieuwe risico’s
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lijk is om op grond van productaansprakelijk-
heid uitgekeerde schade te verhalen. 
Het Verbond doet er alles aan om die geluiden 
te laten horen. Zo participeert het in diverse 
gremia in Insurance Europe, overlegt het met de 
ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en 
Justitie en Veiligheid en heeft het zitting in de 
stuurgroep Truck Platooning.

Bewustzijn cyberrisico’s vergroten
(Schade)
Cyberrisico’s nemen toe, maar worden vaak 
onderschat. Het Verbond wil dan ook in 2018, 
samen met publieke en private partijen, werken 
aan het vergroten van het risicobewustzijn. Dit 

Aanbevelingen uit klimaatrapport realiseren
(Schade)

Klimaatverandering levert problemen 
op. Zo zien we in verschillende scha-
debranches zowel de verzekerde als de 

onverzekerde schade oplopen. In 2017 heeft het 
Verbond een klimaatrapport gepubliceerd met 
twaalf aanbevelingen. Onderwerpen zijn over-
stromingen, hagelschade en de weersverzekering. 
Maar ook een goede publieksvoorlichting en het 
voeren van de dialoog met stakeholders. Reali-
satie van de twaalf aanbevelingen is de primaire 
doelstelling in 2018.

Beschikbaarheid data uit autonome  
voertuigen
(Schade)

Toegang tot data uit autonome voertuigen 
is essentieel als verzekeraars diensten en 
verzekeringen willen blijven aanbieden. 

Deze data dient beschikbaar te komen via een 
overheidsinstantie (onafhankelijk en betrouw-
baar). Daarnaast willen verzekeraars dat een 
Event Data Recorder verplicht wordt en dat het 
beschikbaar komen van deze ongevalsinformatie 
met de nodige waarborgen wordt omgeven. Ook 
willen verzekeraars dat het voor hen altijd moge-

moet worden gecombineerd met een objectieve 
methode om cyberrisico’s te bepalen, en boven-
dien worden gekoppeld aan de gewenste beveili-
gingsmaatregelen (‘Cyber VRKI’) en de kwaliteit 
van de installatie daarvan (‘BORG’). Naast het 
vergroten van het bewustzijn wil het Verbond 
namelijk ook graag aan klanten een handelings-
perspectief bieden.

Deelnemen aan pilots met onbemande  
schepen
(Schade)

Rijkswaterstaat voert een pilot uit  
naar onbemande schepen. Deze pilot 
vindt analoog aan onderzoeken naar  

platooning plaats. Tegelijkertijd onderzoekt 
Novimar een ‘vessel train’: een bemande leader 
met daarachter een of meerdere follower vessels, 
die met sterk gereduceerde of zelfs geen beman-
ning volgen. Het Verbond zal in 2018 beide  
trajecten monitoren en waar mogelijk zullen  
wij als Nederlandse transportverzekeringssector 
onze bijdrage leveren.
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Zorgvuldige omgang persoonsgegevens
(Algemene Beleidszaken)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene  
verordening gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Die Avg bouwt voort op de 

bestaande privacywetgeving, breidt de rechten 
voor betrokkenen uit en verzwaart de eisen aan 
de privacy compliance. Het Verbond wil ervoor 
zorgen dat de gestelde eisen helder zijn én dat 
leden hulp ontvangen bij de vertaling van die 
regels in het eigen bedrijf. Belangrijkste hulp-
middel daarbij is de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens, die wordt herschreven naar de 
AVG. Daarnaast organiseert het Verbond in 2018 
weer themadagen, webinars en opleidingen om 
zijn leden te helpen. Tot slot blijft het Verbond, 
al dan niet via Insurance Europe, aandringen op 
heldere uitleg door de privacy-autoriteiten, met 
aandacht voor de ondernemersvrijheid van de 
branche. 

Grip houden op Big Data en discussie erover
(Algemene Beleidszaken) 
Data is cruciaal in de verzekeringspraktijk. Nu 
steeds meer verzekeraars gebruikmaken van of 
zich oriënteren op Big Data, roept dat maat-
schappelijk en politiek vragen op over privacy en 
solidariteit. Het Verbond wil recht doen aan die 
zorgen om de ondernemersvrijheid te behouden. 
Daarom heeft het Verbond in 2016 een green-
paper Grip op data gepubliceerd, dat in 2017 tot 
de eerste Solidariteitsmonitor heeft geleid. In 
2018 zal het Verbond dit werk voortzetten, maar 
ook in overleg met AFM en andere stakeholders 
uitbreiden. Doel is de ontwikkelingen te volgen 
en te voorzien van een passend antwoord. 

Verzekerbaarheid ex-kankerpatiënten:   
actuele data
(Leven/Inkomen)
Om de verzekerbaarheid van mensen die recent 
aan een ernstige ziekte hebben geleden te opti-
maliseren, wil de sector de ontwikkelingen in de 
medische sector op de voet volgen en vertalen in 

1.4 Solidariteit en toegankelijkheid
Solidariteit is de basis van 

verzekeren, maar tot hoe ver reikt die 

solidariteit? En wat is de rol van Big 

Data? In 2017 heeft het Verbond de 

eerste Solidariteitsmonitor 

gelanceerd, die als een nulmeting geldt. 

Deze krijgt in 2018 een vervolg. Ook zal 

het Verbond het in 2017 ontwikkelde  

predictiemodel, ten behoeve van een 

verbeterde risicoanalyse van ex-kanker-

patiënten, bij verzekeraars en medisch 

adviseurs onder de aandacht brengen.
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-  Voor de aanhangwagens is nog wel een lobby 
nodig. In ieder geval streven we naar het ver-
duidelijken van de terminologie in MID.

-  Hetzelfde geldt voor het wegmeubilair. Ook 
daar willen we graag de terminologie in MID 
verduidelijken, zodat onze WAM ook moet  
wijzigen op dit punt.

Integere bedrijfsvoering
(Algemene Beleidszaken)
Op het terrein van integere bedrijfsvoering  
spelen zaken als het voorkomen van witwassen 
en faciliteren van terrorismefinanciering. Het 
is belangrijk dat verzekeraars hier aandacht aan 
besteden, onder andere door de inkoop van de 
juiste tooling. Het Verbond blijft met de toe-
zichthouders en regelgevers in gesprek om de 
regels zo te interpreteren, dat het werk uitvoer-
baar blijft. In 2018 zal opnieuw worden gelobbyd 
voor toegang tot het UBO-register.

Rol opeisen bij toegang tot het recht
(Schade)
De toegang tot het recht verandert. Door subsi-
dieregelingen, maar ook door de technologische 
vooruitgang, waaronder digitalisering van de 
rechtspraak. In 2018 zal het Verbond in gesprek 
blijven met stakeholders als het ministerie van 
V&J en de advocatuur. Gespreksonderwerp is 
dan, naast de diverse veranderingen, hoe verze-
keraars hun rol in deze ontwikkelingen maxi-
maal kunnen invullen, bijvoorbeeld door imple-
mentatie van het nationale programma Kwaliteit 
en Innovatie (KEI). 

-  overdracht van schadevrije jaren. Moet er een 
Europees format voor de overdracht komen 
of gaan we voor harmonisatie van de regels 
omtrent de acceptatie van die schadevrije jaren 
op Europees Niveau?

-  Wat doen we met insolvente verzekeraars? Is 
het nodig dat we een Europees Waarborgfonds 
oprichten om slachtoffers te beschermen?

-  Hoe gaan we om met de Event Data Recorder: 
wel/niet verplichten? 

-  En wat te denken van toekomstige ontwikke-
lingen als autodelen en autonome voertuigen. 
Gaan we met de MID ons aansprakelijkheids-
recht behouden of gaan we toe naar persoons-
gebonden verzekeringsvormen?

voor Kankerpatiëntenverenigingen (NFK), wor-
den onderzocht of het model toepasbaar is voor 
andere vormen van kanker, waaronder de ziekte 
van Hodgkin en melanoom.  
Het predictiemodel zorgt voor een verbeterde 
risicoanalyse. Gezien de positieve ontwikke-
lingen in de wetenschap is de verwachting dat 
dit tot een betere verzekerbaarheid leidt. Het is 
niet uit te sluiten dat de informatie in bepaalde 
gevallen kan leiden tot een hogere premie of zelfs 
een afwijzing. Om dit duidelijk uit te leggen, zal 
in 2018 een aantal modelteksten ter beschikking 
komen voor verzekeraars en medisch adviseurs. 
Ook op dat punt zal worden samengewerkt met 
de NFK. 

Versnellen afwikkeling beroepsziekten 
(Schade)
Belangrijkste actiepunten bij de afwikkeling 
van beroepsziekten zijn in gesprek blijven met 
externe stakeholders zoals SZW en IAS over het 
onderwerp, standpuntbepaling binnen de vereni-
ging en werken aan procesverbetering.

Aanpassen WAM naar aanleiding van  
herziening Motor Insurance Directive
(Schade)
De Europese Commissie gaat de richtlijn MID 
(de Motor Insurance Directive) herzien. Deze 
herziening raakt uiteraard ook Nederlandse ver-
zekeraars en zal tot de nodige aanpassingen van 
de WAM leiden. De belangrijkste aandachtspun-
ten en vragen voor 2018: 
-  de scope van deze 4e Europese richtlijn MID, 

die via jurisprudentie al is uitgebreid, leidt tot 
de vraag: verdere uitbreiding of juist beper-
king?; 

data die verzekeraars kunnen gebruiken. In 2017 
is een predictiemodel ontwikkeld dat gebruik-
maakt van de meest recente Nederlandse data, 
in eerste instantie bedoeld voor ex-borstkanker-
patiënten. Het predictiemodel is wetenschappe-
lijk geverifieerd en beschikbaar voor medisch 
adviseurs. In 2018 zal het model nadrukkelijk 
onder de aandacht worden gebracht van alle 
medisch adviseurs en verzekeraars. Ook zal, in 
samenwerking met de Nederlandse Federatie 
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Bijdragen aan discussie over asbestverbod 2024 
(Schade)

Waarschijnlijk gaat vanaf 2024 een ver-
bod gelden op dakbedekking met asbest. 
Verzekeraars onderschrijven het gevaar 

van asbest en denken mee over de route naar een 
asbestveilige samenleving. Wat zijn de gevolgen 
voor gebouweigenaren en voor de verzekeraars 
zelf? 
Het Verbond neemt in 2018 deel aan een lan-
delijk overleg met onder meer LTO Nederland, 
VNO-NCW en het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. 

Aantal stalbranden verminderen
(Schade)
Het Verbond levert op preventiegebied een bij-
drage aan de doelstelling van het nieuw op te 
starten Actieplan Stalbranden 2017 - 2022. Het 
actieplan bevindt zich in een politieke en reputa-
tiegevoelige omgeving. Ook publieksvoorlichting 
maakt deel uit van de activiteiten met stakehol-
ders.

Moderniseren Molest 
(Schade)
In 2017 heeft een klankbordgroep advies uitge-
bracht over aanpassing van de NHT en moderni-
sering van de molestclausule. Deze adviezen zijn 
nog niet allemaal geïmplementeerd. Dit moet 
snel worden afgerond.
Begin 2018 zal tijdens een crisisoefening, onder 
begeleiding van het COT, de werking van het 
protocol grootschalige calamiteiten worden 
getest aan de hand van enkele (terrorisme)scena-
rio’s. Verder wordt samen met de NHT en de 
stichting Salvage overleg gevoerd met de Rijks-
overheid, NCTV en de G4 over crisisparaatheid 
en de rol en taakverdeling bij calamiteiten. Ook 
wordt de mogelijke versoepeling van de molest-
clausule uitgewerkt. Waar nodig zal overleg wor-
den gevoerd met de wetgever voor aanpassing 
van de in 1981 gedeponeerde definities.

Veiligheid is een speerpunt in  

de verzekeringssector. En dat omvat een 

breed spectrum: van asbest op daken en 

tegengaan van stalbranden tot andere 

maatregelen om de veiligheid in en 

om het huis, maar ook op het web, te 

verbeteren. Verzekeraars willen ook  

in 2018 graag een grote rol vervullen.

1.5 Veiligheid
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Verkeersveiligheid bevorderen 
(Schade)
Verzekeraars willen meer impact genereren om 
het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. 
Daarnaast willen verzekeraars als relevante sta-
keholder zichtbaar zijn, zodat ze als krachtige 
lobby-partner kunnen opereren. Het Verbond 
doet dit door ongevalsdata ter beschikking te 
stellen. Verder zal het Verbond deelnemen aan 
werkgroepen in het kader van het Strategisch 
Plan Verkeersveiligheid 2030 van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.

Verbeteren fraudeaanpak grootzakelijke 
markt 
(Schade)
Het Verbond wil in 2018 werken aan de kwaliteit 
van de fraudeaanpak in de grootzakelijke markt. 
Drie subdoelstellingen die in 2020 aantoonbaar 
moeten zijn bereikt, zijn:
1.  Een verhoogd fraudebewustzijn bij alle keten-

partijen in de co-assurantiemarkt (intern en 
extern).

2.  Een verbeterde en intensievere samenwerking 
en operationele informatie-uitwisseling op het 
gebied van verzekeringsfraude tussen grootza-
kelijke verzekeraars onderling en - waar moge-
lijk - met betrokken ketenpartners.

3.  Een verhoogd kennis- en competentieniveau 
bij grootzakelijke verzekeraars en het Verbond 
over fraude in de co-assurantiemarkt en best 
practices bij het voorkomen en aanpakken 
ervan.
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Bijdragen aan een duurzame, toegankelijke  
en betaalbare woningmarkt
(Leven/Inkomen)

Het Verbond wil namens zijn leden 
een concrete bijdrage leveren aan een 
duurzame, toegankelijke en betaalbare 

woningmarkt. Zowel de klant als de sector heeft 
belang bij een goed functionerende woning-
markt. Het Verbond heeft in 2017 zijn visie op 
de woningmarkt aangescherpt en ondergebracht 
onder drie thema’s: duurzaamheid, toeganke-
lijkheid en betaalbaarheid. In 2018 vertaalt het 
Verbond deze drie thema’s naar betekenis voor 
verzekeraars en hun klanten in termen van 
financiering en verzekering, eventueel in samen-
werking met stakeholders. De mogelijkheden 
rond het gebruik van overwaarde als aanvulling 
op het pensioen, passende leennormen en betaal-
baarheid voor klanten, de positie van specifieke 
doelgroepen zoals starters, middeninkomens en 
zzp’ers op de woningmarkt en de invloed van het 
klimaatakkoord zijn hierin belangrijke elementen.

Verdere schadelastbeheersing bij  
voertuigdiefstal
(Schade)
Verzekeraars willen bijdragen aan het voorko-
men van voertuigdiefstal via een goed werkend 
certificeringssysteem. Ook wil het Verbond 
onderzoeken of een ander systeem van schade-
vrije jaren leidt tot een hogere klanttevredenheid.

Energie besparen om bij te dragen aan  
klimaatdoelstellingen
(Algemene Beleidszaken)
Het Verbond is al vele jaren ondertekenaar 
van de Meerjarenafspraken Energiebesparing 
(MJA3). Hiermee beloven verzekeraars twee 
procent energiebesparing per jaar te realiseren. 
Uit de Resultatenbrochure 2015 blijkt dat de 
financiële dienstverleners die belofte meer dan 
waarmaken. De afspraken gaan in ieder geval tot 
2020 door, maar waarschijnlijk ook daarna. Het 
Verbond zal in 2018 weer ondersteuning bieden 
aan het nakomen van de gemaakte afspraken. 

1.6 Overige thema’s (Maatschappelijk)
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Reputatieherstel door aandacht voor  
klantbelang 
(Programma Klantbelang Centraal)

Het lijkt een open deur, maar het tijdig 
signaleren en monitoren van reputatie-
gevoelige dossiers die de verzekerings-

markt raken, is van essentieel belang. Dat geldt 
natuurlijk even goed voor het adequaat reageren 
op de ontwikkelingen rond reputatiegevoelige 
dossiers. Naast de specifiek benoemde thema’s 
en aandacht die nodig is voor een goede balans 
tussen risicodifferentiatie en solidariteit in het 
kader van het toegankelijkheidsvraagstuk, moet 
de inkomensmarkt in 2018 ook rekening houden 
met andere reputatiegevoelige thema’s. Denk  
aan het risico op datalekken en gelijke behande-
lingsvraagstukken. Het Verbond monitort  
de ontwikkelingen op dergelijke thema’s  
voortdurend en denkt uiteraard na over  
mogelijke oplossingen. Als het nodig is, kan  
het Verbond ook proactief ondersteuning bieden 
aan de verzekeringsmarkt. 

Om de reputatie te borgen en waar nodig te  
versterken, worden in 2018 verder in ieder geval 
de volgende activiteiten voortgezet of opgepakt:
•  Goede en effectieve samenwerking met de AFM 

op een aantal strategische issues, aan de hand 
van de strategische agenda Klantbelang en 
Reputatie Verbond-AFM;

•  Evaluatie en eventueel aanpassing van de  
Reputatieradar: een tool om in een vroegtijdig 
stadium eventuele reputatie-issues te onderken-
nen en te prioriteren;

•  Onderkennen en waar mogelijk aanpakken van 
eventuele reputatie-issues in de zakelijke markt.

Aflossingsvrije hypotheek: verrassingen  
voorkomen 
(Leven/Inkomen)

Veel huiseigenaren in Nederland hebben 
een hypotheek die helemaal of gedeel-
telijk aflossingsvrij is. Vaak is dit een 

hypotheek die past bij de klant, maar er zijn ook 
huishoudens die – mogelijk zonder dat ze het 
beseffen – een risico lopen, omdat zij misschien 

de lasten op enig moment niet meer kunnen 
betalen. Het Verbond wil graag voorkomen dat 
consumenten op de einddatum van hun hypo-
theek of bij belangrijke life events, zoals pensio-
nering, voor onaangename verrassingen komen 
te staan. Het Verbond stelt daarom, samen met 
zijn leden en in overleg met de AFM, een plan 
van aanpak op, zodat klanten in staat worden 
gesteld zonodig tijdig maatregelen te treffen. 

Minder letselkosten, meer klanttevredenheid
(Schade)

De letselschadelast stijgt. Dat komt door 
toenemend regres en buitengerechtelijke 
kosten, maar ook door nieuwe wet- en 

regelgeving (affectieschade). Het doorbreken van 
deze trend vraagt om andere inspanningen. In 
de media zal het Verbond zich dan ook steviger 
uitlaten over de stijging van de letselschadelast. 
En in het bestuur en het platform van De Letsel-
schaderaad zal het Verbond de belangen van de 
sector nog nadrukkelijk behartigen. 
De precieze inzet wordt eind 2017 op basis van 

2. Ondernemend

2.1 Klantbelang en reputatie
Vertrouwen is en blijft een  

belangrijke basis voor een gezonde 

bedrijfstak. Daarom werken  

verzekeraars ook in 2018 actief aan het 

versterken van de relatie met de klant. 

Onder meer door inzicht te versterken in 

behoeften, kennis en verwachtingen  

van klanten, de verwachtingen goed te 

managen door goede informatievoor-

ziening en financiële educatie, en de 

gerechtvaardigde verwachtingen waar te 

maken door het klantbelang centraal  

te stellen in productontwikkeling en 

dienstverlening. 
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kwaamheidsbouwwerk, Solvency II en het provi-
sieverbod uitdragen. Op deze drie terreinen kan 
namelijk, volgens het Verbond, nog verbetering 
worden geboekt voor zowel klanten als verzeke-
raars. Ook wordt in 2018 verkend welke belem-
meringen een verdere klantgerichte innovatie 
van de sector nog in de weg staan.

Onvindbare begunstigden terugvinden 
(Leven/Inkomen)
Levensverzekeringen kennen vaak een lange 
looptijd. In de praktijk komt het daardoor wel 
eens voor dat aan het einde van de looptijd, de 
begunstigde onvindbaar blijkt. Bijvoorbeeld 
doordat een adreswijziging niet is doorgegeven. 
Of doordat een overlijden niet is gemeld. In de 
afgelopen jaren hebben verzekeraars het zoeken 
naar de rechthebbenden van dergelijke polissen 
geïntensiveerd en verder verbeterd. Zo is er een 
zoekservice in het leven geroepen voor klanten 
die een verzekering van zichzelf of een overleden 
dierbare willen opsporen. 
Het streven voor 2018 is helder: verzekeraars 
willen alle rechthebbenden efficiënt kunnen tra-
ceren. Om dat te realiseren, is vooral belangrijk 
dat verzekeraars over de juiste middelen kunnen 
beschikken. In 2018 wordt daarom met de rijks-
overheid overlegd over verdere samenwerking bij 
het traceren van rechthebbenden. Gezamenlijke 
ambitie, die zowel in de derde als in de tweede 
pijler ligt, moet zijn om het geld daar te krijgen 
waar het hoort. De wens van het nieuwe kabinet 
om burgers in staat te stellen specifieke instan-
ties aan te wijzen die hun gegevens uit de Basis-
registratie Personen mogen ontvangen, biedt 
alvast goede aanknopingspunten. 

de Visie op Letselschade bepaald, maar het Ver-
bond blijft in 2018 in ieder geval inzetten op een 
lobby op de vermogenstoets en affectieschade. 
Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht 
voor meer normering en een andere wijze van 
omgaan met de BGK. 

Transparantie bij individuele levenproducten
(Leven/Inkomen)
Aanbieders van vermogensopbouwende verze-

keringen met een beleggingscomponent moeten, 
op grond van de Europese PRIIP’s-Verordening, 
vanaf 1 januari 2018 het ‘essentiële-informatie-
document’ verstrekken aan potentiële klanten. 
De rekenregels om voorbeeldkapitalen te bere-
kenen, veranderen door de PRIIP’s-verordening 
en dat heeft gevolgen voor de jaarlijkse waar-
de-opgaven van beleggingsverzekeringen die op 
of na 1 januari tot stand komen. Het Verbond 
zal een voorstel maken om de zelfregulering 
rondom Informatiemodellen Beleggingsverzeke-
ringen aan te passen. Daarnaast ondersteunt het 
Verbond de leden om tijdig en goed te kunnen 
voldoen aan nieuwe regelgeving rondom trans-
parantie. We houden ontwikkelingen rond trans-
parantie op nationaal en internationaal gebied 
nauwlettend in de gaten en reageren adequaat op 
diverse vraagstukken. Als dat mogelijk is, doen 
we dat proactief, maar uitgangspunt voor de 
belangenbehartiging blijft dat regelgeving in het 
belang van klanten èn uitvoerbaar voor de sector 
moet zijn.

Zorgvuldige afhandeling beleggings-
verzekeringen
(Leven/Inkomen)
Het Verbond is namens de sector gesprekspart-
ner over de nazorg bij beleggingsverzekeringen. 
In die rol zorgt het Verbond ervoor dat verzeke-
raars hun klanten op een effectieve, efficiënte en 
transparantie manier verder kunnen helpen bij 
het realiseren van hun doelen. Hierdoor kunnen 
we op termijn het dossier beleggingsverzekerin-
gen op een voor klanten en samenleving accepta-
bele wijze sluiten.
Uiteraard volgt het Verbond de jurisprudentie 

op de voet. En vanzelfsprekend is ook dat zowel 
verzekeraars als het Verbond op hun websites op 
een transparante en duidelijke manier over (de 
resultaten van) het eind 2017 afgeronde wette-
lijke activeringstraject communiceren.
Na het afronden van het wettelijke traject zul-
len verzekeraars hun klanten blijvend optimaal 
ondersteunen bij het maken van keuzes over hun 
beleggingsverzekering. Het door de sector opge-
richte Loket Hersteladvies Beleggingsverzekerin-
gen helpt hierbij door klanten die niet bij hun 
eigen verzekeraar of adviseur terecht kunnen of 
willen, kosteloos hersteladvies te geven.

Voorkom teleurstellingen bij  
renteschommeling
(Leven/Inkomen)
De sector heeft in 2017 een aantal maatregelen 
genomen om de communicatie richting de klant 
over (het mogelijke effect van) renteschomme-
lingen te verbeteren. De rente is nog steeds op 
een laag niveau en het behoeft geen betoog dat 
rentebewegingen impact kunnen hebben op de 
prestaties van verzekeringsproducten en daarmee 
dus ook gevolgen kan hebben voor de klant. Het 
Verbond pleit voor een gezamenlijke aanpak 
(branche, toezichthouders en overheid).

Vasthouden vernieuwing uitvaartsector
(Leven/Inkomen)
Uitvaartverzekeraars hebben zich in de afgelopen 
jaren ingrijpend vernieuwd. Diverse issues zijn 
aangepakt en nu is het zaak de vernieuwende 
trend vast te houden en waar nodig bekend te 
maken bij stakeholders en media. Het Verbond 
zal in 2018 de visie van de sector op het vakbe-
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Gedragsverandering door klantgerichte  
innovatie
(Programma Klantbelang Centraal)

Ook in 2018 blijft het Verbond jonge 
medewerkers van verzekeraars actief 
betrekken bij de vereniging in het  

Platform Jonge Verzekeraars. In een nieuwe  
editie van het Jongeren en Innovatie Programma 
(JIP) leren jonge medewerkers van verzekeraars 
innoveren. De ideeën die JIP oplevert worden 
vervolgens waar mogelijk naar de verzekerings-
sector gebracht, bijvoorbeeld door deze op een 
markt aan te bieden.

Borging klantbelang en reputatie na 2018 
(Programma Klantbelang Centraal)
Het huidige programma Klantbelang & Repu-
tatie loopt tot en met 2018. Daarom moeten we 
antwoorden op een aantal vragen formuleren. 
Wat heeft de aandacht voor klantbelang en repu-
tatie de sector opgeleverd? Moet dit onderwerp 
ook in de toekomst specifieke aandacht vanuit 
het Verbond krijgen? In welke vorm zou dat dan 
moeten? Welke issues moeten daarbij worden 
opgepakt? Wat zou er gebeuren als het Verbond 
hieraan geen specifieke aandacht meer besteedt?
Een brede evaluatie, met onder meer de resul-
taten van consumentenonderzoek, een ledenen-
quête en stakeholdergesprekken vormen de basis 
voor een visie op de toekomst. Dan zal blijken 
of inmiddels de tijd rijp is om juist aandacht te 
besteden aan de zaken die goed gaan, aan (maat-
schappelijke) successen van de verzekeringssec-
tor en aan zelfbewuste communicatie daarover. 

Gedragscode Verzekeraars actualiseren
(Algemene Beleidszaken) 
Een goede naleving van zelfregulering leidt tot 
geloofwaardigheid en tot herstel van vertrouwen 
in de branche. De Gedragscode Verzekeraars is 
de basis van die zelfregulering en de grondslag 
voor het tuchtrecht. In een wereld waarin veel 
verandert, staat de kernwaarde ‘zekerheid bieden’ 
onder druk en moet de sector op zoek naar een 
alternatief, wat uiteraard niet betekent dat ver-
zekeraars gemaakte afspraken niet nakomen. In 
2018 wil de sector dit alternatief formuleren en 
vastleggen in de Gedragscode Verzekeraars. Ook 
zal het Verbond bezien hoe nieuwe Verbondsle-
den als PPI’s en FICO-banken zich beter in de 
Gedragscode kunnen herkennen.

Zelfregulering bevorderen en controleren
(Algemene Beleidszaken) 
Goede klachtenprocedures helpen bij het ver-
trouwen in de sector. Niet zo gek dus dat het 
Verbond hecht aan een goede inrichting van 
klachtenprocedures. Het Verbond wil onder 
meer zorgdragen voor een goede afwikkeling van 
uitspraken van de Tuchtraad en meer naams-
bekendheid van de Tuchtraad onder de leden 
bewerkstelligen.
Verder zal het Verbond in 2018 nagaan of een 
uitbreiding van de toegang tot Kifid mogelijk 
is voor de zakelijke markt. Vooralsnog wordt 
afgewacht hoe een pilot rondom toegang tot 
zakelijke bancaire klanten verloopt. Daarnaast is 
het belangrijk dat Kifid werk maakt van de ver-
beterpunten die uit een evaluatie naar voren zijn 
gekomen. Hiervoor worden in 2018 gesprekken 
gevoerd die moeten leiden tot concrete resultaat-
afspraken. 

Versterking klantpositie
(Programma Klantbelang Centraal)

Om de klantpositie verder te  
versterken zet het Verbond in 2018 
in op de volgende zaken:

•  Doorontwikkeling van BeSure: een tool om de 
consument op gemakkelijke wijze in staat stel-
len zijn huidige situatie en de daarbij horende 
verzekeringsbehoefte in kaart te brengen;

•  Het organiseren van inspirerende bijeenkom-
sten die de sector in contact brengen met 
nieuwe mogelijkheden tot persoonlijk en  
empathisch klantcontact;

•  Het jaarlijks klantonderzoek Verzekeraars-
InBeeld om de consument inzicht te bieden in 
de prestaties van verzekeraars;

•  De Consumentenmonitor en het Klanttevre-
denheidsonderzoek Zakelijke Markt om inzicht 
te krijgen in het imago van de branche;

•  Verzekeraars informeren over ‘toegankelijke 
communicatie’ zodat ze ook op het gebied van 
hun communicatiemiddelen voldoen aan de 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Landelijke uitrol mijnverzekeringenopeenrij.nl
(Algemene Beleidszaken) 

Een digitale, centrale vindplaats 
waar consumenten al hun verschil-
lende particuliere verzekeringen 

in één overzicht kunnen terugvinden: dat is het 
portaal Mijnverzekeringenopeenrij.nl. Vanaf 2 
oktober 2017 is de website live voor medewer-
kers en hun vrienden en familie. Het proces van 
aansluiten van verzekeraars en gevolmachtigden 
loopt door tot begin 2018. Zodra er dan vol-
doende massa is, gaat Mijnverzekeringenopeen-

rij.nl landelijk live met een mediacampagne. In 
een communicatieplan is in kaart gebracht hoe 
consumenten en stakeholders rondom en na de 
livegang op de hoogte worden gebracht van deze 
verbeterde dienstverlening. 
Het doel van de website is bijdragen aan het 
vertrouwen van de klant door meer overzicht en 
transparantie te bieden in al zijn verzekeringen. 
Op de lange(re) termijn moet de website ook 
zorgen voor kostenefficiency voor verzekeraars.
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1. Maatschappelijk
2. Ondernemend

Zuiver marktmodel distributiestelsel
(Algemene Beleidszaken) 

In het vierde kwartaal van 2017 is 
het provisieverbod voor complexe en 
impactvolle producten geëvalueerd. Dat 

betekent logischerwijs dat de focus in 2018 ligt 
op de uitkomsten van die wettelijke evaluatie en 
de aanbevelingen die worden gedaan. Het Ver-
bond heeft op verschillende distributiethema’s al 
standpunten voorbereid die samenhangen met 
de wettelijke evaluatie en in 2018 nader zullen 
worden uitgewerkt. Op een aantal specifieke 
thema’s zal, daar waar mogelijk, worden samen-
gewerkt met stakeholders.
Doel van het Verbond is en blijft om het distri-
butiestelsel toekomstbestendig en duurzaam te 
houden. Dat betekent dat de klant aan het stuur 
staat en de rollen van verzekeraar en financieel 
adviseur zijn ontvlochten (bij complexe/impact-
volle producten). Ten slotte zal ook de imple-
mentatie van de richtlijn Verzekeringsdistributie 
in 2018 verder worden opgepakt.

Professionalisering volmachten
(Schade)

De volmachten zijn voor de branche een 
belangrijk distributiekanaal. In 2018 
komt het Verbond met een geheel nieuwe 

visie op de volmachten, in de vorm van een 
position paper. Daarna zal samen met de NVGA 
worden bekeken hoe en waar de gezamenlijke 
toekomstige agenda wordt vormgegeven. Het 
Verbond heeft in ieder geval al, ook weer samen 
met de NVGA, vastgesteld dat een professionali-
seringsslag noodzakelijk is. Thema’s die een rol 
zullen spelen in de nieuwe visie:
- Datakwaliteit
- Risicobeheersing 
- Auditing

Modernisering wetgeving InsurTech
(Algemene Beleidszaken)
Op het gebied van innovatie en distributie, kort-
weg InsurTech genoemd, zullen in 2018 beleids-
matige stappen worden ondernomen. Dit is 
nodig om te borgen dat onder andere de wet- en 
regelgeving wordt gemoderniseerd conform de 
uitgangspunten waar het Verbond voor staat. Dat 
lijkt makkelijker dan het is, want er moet reke-
ning worden gehouden met het beleid van veel 
verschillende partijen: de Europese Commissie, 
EIOPA, het ministerie van Financiën en de AFM. 
De beleidsmatige focus zal dan ook in 2018 lig-
gen op de samenwerking tussen verzekeraars 
en InsurTech, en de nieuwe dienstverlening aan 
InsurTech.

In de afgelopen jaren heeft zich nogal 

een transformatie voorgedaan in de 

wereld van de distributie. De invoering 

van het provisieverbod voor complexe  

en impactvolle producten is wettelijk  

geëvalueerd en in 2018 ligt de  

focus op de uitkomsten en de  

aanbevelingen daarvan.

2.2 Distributie
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1. Maatschappelijk
2. Ondernemend

Sociale Agenda verlengen en optimaliseren
(Algemene Beleidszaken)

De verzekeringsbranche is een van 
de weinige sectoren met een Sociale 
Agenda, die met vakbonden is opgesteld. 

Rode draad in deze agenda uit 2014 is het ver-
groten van de arbeidsmarktwaarde van mede-
werkers. De sociale agenda schetst de contouren 
voor de toekomst en dient als inspiratiebron 
voor cao-onderhandelingen, sociale plannen en 
het personeelsbeleid van verzekeraars. Doel van 
de agenda is dat medewerkers flexibeler inzet-
baar worden, binnen én buiten de bedrijfstak. 
Verzekeraars beogen daarmee dat het sociale 
beleid niet meer in het teken staat van life time 
employment, maar van life time empowerment. 
Het is de bedoeling om de Sociale Agenda MLT 
2014-2018, die door verzekeraars en vakbonden is 
opgesteld, in 2018 te actualiseren en te verlengen.  
In 2018 worden de thema’s uit het sociaal MLT 
nader uitgewerkt. Het gaat dan om onderwerpen 
als arbeidsparticipatie, houdbare pensioenrege-
lingen, competenties van het heden en toekomst 

voor de verzekeringsbranche, diversiteitsbeleid, 
vitale instroom, door- en uitstroom van perso-
neel en leeftijdsbewust beleid.

Uitrol projecten nieuwe cao
(Algemene Beleidszaken)
Werkgevers en werknemers praten begin 2018 
verder over een nieuwe cao. Met marktconforme 
en moderne arbeidsvoorwaarden die passen bij 
de sector. In de in 2017 gestarte onderhandelin-
gen speelde de betaalbaarheid van pensioenen 
een grote rol. Uit de cao zullen meer projecten 
voortkomen die in 2018 worden uitgevoerd.

Nieuwe medewerkers, meer competenties
(Schade)
Het is een publiek geheim: ook de co-assuran-
tiemarkt vergrijst. Het Verbond vindt dat de 
attractiviteit van de sector wordt vergroot door 
te investeren in vakmanschap en competen-
ties. Volgens het Verbond geldt de Wft daarbij 
slechts als een minimum. Het voorstel is om de 
specifieke brancheopleidingen te beoordelen en 

De verzekeringssector krimpt. Het aantal 

arbeidsplaatsen neemt af en tegelijkertijd 

wordt van nieuwe medewerkers meer 

verwacht. Naast vernieuwing is dus ook 

versterking van de sector nodig. Het  

Verbond richt zich in 2018 onder meer op 

een arbeidsmarktactieplan. 

2.3 Werkklimaat
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2. Ondernemend

Vergroten kennis inzetbaarheidsbeleid
(Algemene Beleidszaken)
Een goed inzetbaarheidsbeleid is belangrijk voor 
de gewenste cultuurverandering. Daarnaast 
levert het een substantiële bijdrage aan het ver-
sterken van het kader en het vernieuwen van het 
gewenste arbeidsmarktbeleid. 
Het onderhouden en actueel houden van de 
website verzekerjeinzet.nl wordt het komend jaar 
voortgezet. En het Verbond gaat zich bezighou-
den met concrete tools voor loopbaanbeleid. Ten 
slotte wordt onderzoek gedaan naar duurzame 
inzetbaarheid onder onze leden en op basis daar-
van wordt een actieplan gemaakt.

Actieplan arbeidsmarkt
(Algemene Beleidszaken)
De vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt 
zorgen ervoor dat het onderwerp arbeidsparti-
cipatie volop in de belangstelling staat. Iedereen 
is op zoek naar de medewerker van de toekomst. 
Ook voor verzekeraars staat de vraag centraal 
hoe ze aan voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel kunnen komen. Het Verbond gaat 
daarom in 2018 een zogenoemd arbeidsmarkt-
actieplan uitvoeren. Concreet betekent dit dat 
we verzekeraars gaan promoten bij middelbare 
scholen en opleiders. Daarnaast zullen we onze 
leden via bijeenkomsten en webinars informeren 
over arbeidsmarkttrends en de gevolgen voor 
HR- beleid en de sociale agenda MLT.

Tools en bewustwording rondom  
arbeidsomstandigheden
(Algemene Beleidszaken)
Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is 
belangrijk voor de productiviteit, draagt bij aan 
preventie van ziekte en aan een laag ziektever-
zuim. Daarnaast is arbeidsomstandighedenbe-
leid een belangrijke factor op de arbeidsmarkt. 
De Arbocatalogus en de website www.gezond-
verbond.nl zullen in 2018 verder worden onder-
houden en verbeterd. Verder zal door middel van 
themabijeenkomsten de kennis en het bewustzijn 
worden vergroot.

(verder) te ontwikkelen: denk aan co-assurantie, 
cyber, technisch, transport, risicodeskundigheid, 
etc.

Theorie versus praktijk in vakbekwaamheids-
eisen
(Algemene Beleidszaken)
De wettelijke en dus ook theoretische vakbe-
kwaamheidseisen moeten natuurlijk zo goed 
mogelijk aansluiten op de praktijk voor verzeke-
raars. In 2017 is daarom het vakbekwaamheids-
bouwwerk geëvalueerd en in 2018 zal het College 
Deskundigheid Financiële Dienstverlening 
(CDFD) werken aan de concrete hervormingen 
binnen dit vakbekwaamheidsgebouw. In het eer-

der gepubliceerde position paper Vakbekwaam-
heid heeft het Verbond suggesties gedaan voor 
het verbeteren van de modules uitvaart, krediet 
en zakelijke markt Schade. Het CDFD heeft aan 
het paper een positieve opvolging gegeven, door 
het ministerie van Financiën te adviseren veel 
zaken uit het paper over te nemen. Het Verbond 
blijft in 2018 met het CDFD in gesprek over de 
concrete uitwerking hiervan.  
Ook vindt het Verbond dat het PE-examen dat 
iedere drie jaar moet worden afgelegd, kan wor-
den vervangen door de praktijk rondom Perma-
nente Actualiteit onder de Wft. In 2018 werken 
we daarvoor de scenario’s uit en voeren we hier-
over gesprekken met het ministerie.



50 51Maatschappelijk en Ondernemend Beleidsplan 2018

1. Maatschappelijk
2. Ondernemend

Innovatieagenda van de sector uitvoeren  
(Insurance Academy)

De periode 2016-2018 stond en 
staat in het teken van visieontwik-
keling op het gebied van nieuwe 

risico’s die ontstaan door nieuwe technologie, 
maatschappelijke ontwikkelingen en verande-
rende wet- en regelgeving. In 2018 gaan we dan 
ook door met de uitvoering van de gezamenlijke 
Innovatieagenda, onder meer met de volgende 
activiteiten:
•  bootcamp/congres met leden op basis van  

uitkomsten 10-punten-actieplan en vervolg-
onderzoeken; 

•  het vaststellen van een MLT-agenda voor  
innovatie in de sector;

•  het prolongeren van de reeks innovatiesessies.

Daarnaast willen we het verandervermogen van 
de leden helpen versterken, door:
•  te bezien of een online community met verze-

keraars, wetenschappers en InsurTechs/Fintechs 
kan helpen;

•  meer ruimte vanuit de toezichthouder te  
creëren om samen te experimenteren;

•  randvoorwaarden vast te stellen voor de  
maatschappelijk verantwoorde inzet van 
nieuwe technologieën als Blockchain, Big Data 
en Artificial Intelligence;

•  training(en) te faciliteren om het innovatiever-
mogen van middelgrote en kleine verzekeraars 
te versterken;

•  best practices te delen in het gebruik van de 
InnovationHub van de AFM en DNB.

Om innovatie in onze sector aan te jagen, is
eerder al een Insurance Advisory Board (IAB) 
geïnstalleerd, die ook in 2018 de innovatieagenda 
monitort en het Verbondsbestuur adviseert.

Blockchaintechnologie in de levensector
(Leven/Inkomen)

Het Verbond stelt in 2018 een onderzoek 
in naar de mogelijkheden om samen 
te werken aan de kostenbesparende en 

klantgerichte toepassing van innovatieve  

technologieën in de levensector. Het Verbond 
zal daarvoor een usecase Blockchaintechnologie 
opzetten. 

2.4 Technologische revolutie
Nieuwe risico’s, nieuwe technologieën, 

nieuwe wet- en regelgeving. Innovatie is 

niet meer van onze agenda weg te  

denken. Daar is iedereen het ook wel 

over eens, maar hóe gaan we het doen?  

Er zullen soms collectieve antwoorden 

gevonden moeten worden op de  

massieve trends die op ons afkomen. 

Niet alleen de Innovation Advisory Board 

helpt daarbij, maar ook de agenda’s van 

de sectorbesturen zijn hierin belangrijk.
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1. Maatschappelijk
2. Ondernemend

Solvency II evalueren en verbeteren
(Algemene Beleidszaken) 

2018 staat in het teken van de evaluatie 
van Solvency II. De regelgeving is op 
1-1-2016 ingegaan en binnen drie jaar 

moet een eerste deel worden geëvalueerd; de 
standaardformule. De Europese Commissie heeft 
EIOPA, de Europese toezichthouder, de opdracht 
gegeven deze evaluatie uit te voeren. Het Ver-
bond zal via Insurance Europe en Amice de 
evaluatie beïnvloeden, maar ook rechtstreeks bij 
DNB en EIOPA input leveren. 
De standpunten van het Verbond zijn vastgelegd 
in een zogenoemd Key Messages document.  
Als prioriteiten zijn benoemd de Risk Margin, 
LAC DT, NHG hypotheken, mass lapse en  
proportionaliteit. Vanwege de complexiteit en 
de onderlinge verwevenheid van de bouwstenen 
van Solvency II zijn wij van mening dat Sol-
vency II als een integraal geheel moet worden 
geëvalueerd en niet in aparte onderdelen. Het 
Verbond bereidt zich in 2018 ook verder voor op 
alternatieven/aanpassingen in het LTG pakket 

dat in 2020 voor evaluatie op de agenda staat. In 
het kader van deze evaluatie zal worden gekeken 
naar de zogenaamde Volatility Adjustment en 
Matching Adjustment.

Toezicht efficiënter   
(Algemene Beleidszaken) 

Verzekeraars zijn in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk dat zij hun zaken goed 
op orde hebben. Met intern toezicht, 

zelfregulering en het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren wordt daar binnen de sector op toe-
gezien. Waar dat tekortschiet, zijn externe regels 
en toezicht nodig, maar dan wel principe-geba-
seerd, risico-georiënteerd en toegesneden op de 
praktijk. Toezichtactiviteiten moeten met andere 
woorden efficiënt zijn en zo min mogelijk tijd en 
kosten met zich meebrengen. 
Uitgangspunt van het beleid is dat verzekeraars 
proactief contact met hun toezichthouders hou-
den en dat die op hun beurt zoveel mogelijk op 
basis van vertrouwen handelen. In 2018 zal er 
invloed worden uitgeoefend op de vormgeving 

van het Europese toezicht in het kader van de 
ESA review. Het Verbond neemt actief deel aan 
technisch overleg met onder meer het ministerie 
van Financiën en de toezichthouders DNB en 
AFM. Waar nodig vindt afstemming plaats met 
externe stakeholders als de NVB en VNO-NCW.

Wet- en regelgeving vereenvoudigen
(Leven/Inkomen)

Juist omdat het Verbond streeft naar zo 
eenvoudig mogelijke wet- en regelgeving 
wordt er met de Belastingdienst en het 

ministerie van Financiën overlegd of de huidige 
fiscale wet- en regelgeving eenvoudiger kan. 
Daarnaast willen we de gegevensuitwisseling met 
de Belastingdienst makkelijker maken. De sector 
zal in overleg gaan met de overheid om te praten 
over de ambitie van het nieuwe kabinet om bij de 
vermogensrendementsheffing uit te gaan van het 
werkelijke rendement. Een dergelijke wijze van 
heffing is uitvoeringstechnisch juist zeer compli-
cerend en kostbaar.  
Verder zal het Verbond input geven op de evalu-

2.5 Soliditeit
Het Verbond streeft naar toezicht, dat 

efficiënt en zo simpel mogelijk is, tegen 

zo min mogelijk kosten.
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2. Ondernemend

ICT-producten en -processen te verbeteren. 
In 2017 is een en ander gecombineerd met het 
initiatief van een Data Competence Center bij 
het Verbond. Dit heeft geresulteerd in een visie 
op Regie geven en regie nemen. Ook startte eind 
2017 de uitvoering van een 11-tal aanbevelingen 
uit een nader onderzoek dat het Verbond heeft 
laten doen. De implementatie wordt in 2018 door 
het SIVI (sivi.org) gecontinueerd.
Verder digitaliseren van verzekeringen zal de 
efficiency verbeteren en de kosten beheersen. 
Daarom wordt parallel aan de parlementaire 
behandeling van de digitale zorgpolis door 
het Verbond ingezet op de afgifte van digitale 
polissen zonder expliciete toestemming van de 
consument wettelijk te verbreden naar alle verze-
keringsproducten.
Ook is het Verbond nauw aangesloten op initia-
tieven rondom authenticatie als Idensys en iDIN. 
Deze laatste is voor Mijnverzekeringenopeenrij.
nl naast iDEAL de manier om zich te kunnen 
identificeren. Dergelijke authenticatiemiddelen 
kunnen tot een forse kostenbesparing leiden.

Proactief kapitaalbeleid
(Algemene Beleidszaken) 
De lage rente houdt aan, concurrentie tussen ver-
zekeraars is fors en er is druk vanuit de samen-
leving om meer maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen en te beleggen. Het Verbond speelt 
continu in op het thema kapitaalbeleid, dat hoog 
op de agenda van DNB staat. Uiteraard houdt 
het Verbond de DNB-agenda in de gaten en zal 
het onderwerpen proactief oppakken.  
Het Verbond zal in ieder geval spreken met DNB 
over het onderwerp Longevity Risk Transfer, ook 
wordt relevante regelgeving waar nodig beïn-
vloed. 

Kostenbeheersing verder digitaliseren
(Algemene Beleidszaken) 
Om de kosten voor de sector te beheersen en 
eventueel zelfs te verlagen, werkt het Verbond 
aan een efficiënte keten met vooral het interme-
diair. De Taskforce Ketenintegratie, ingesteld 
in 2012,  houdt zich bezig met een roadmap 
voor verdere ketenintegratie, bijvoorbeeld door 

atie van de Wet verevening pensioenrechten bij 
scheiding. Eventuele wijzigingen die volgen uit 
deze evaluatie, moeten werkbaar en kosteneffi-
ciënt zijn voor de pensioenuitvoerder, maar ook 
in het belang zijn van de klant. In overleg met de 
Stichting van de Arbeid zal de Code Rechtstreeks 
verzekerde regelingen worden geëvalueerd.

Duurzame beleggingen verbeteren 
(Algemene Beleidszaken) 

Nederlandse verzekeraars hebben rond 
de 540 miljard euro op de balans staan, 
waarvan een deel wordt belegd in aande-

len en bedrijfsobligaties. Het Verbond probeert 
al enige tijd, samen met de overheid, vakbonden 
en ngo’s, te komen tot een IMVO-convenant. 
Ambitie is om afspraken te maken, die bindend 
zijn voor de gehele Nederlandse sector, over ver-
antwoord beleggen. Bijvoorbeeld als het gaat om 
mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. 
Vertrekpunt voor het convenant is de code 
Duurzaam Beleggen, die is gebaseerd op de Prin-
ciples for Responsible Investment van de Ver-
enigde Naties en in 2011 in het leven is geroepen. 
Het Verbond rekent erop dat implementatie van 
het convenant in 2018 plaatsvindt.

Overeenstemming IFRS 17
(Algemene Beleidszaken) 
Na jaren van onderhandelen is op 30 mei 2017 de 
nieuwe rapportagerichtlijn voor verzekeringen 
gepubliceerd: IFRS 17. Deze richtlijn is princi-
pe-gebaseerd, wat betekent dat de invulling van 
deze standaard niet tot in detail is geregeld. Er is 
dus ruimte voor interpretatieverschillen. 
Het Verbond zal in 2018 zoeken naar eenslui-

dende invulling van een aantal aspecten van 
IFRS 17, zodat discussies met toezichthouders en 
controlerende accountants zoveel mogelijk kun-
nen worden vermeden. Speciale aandacht zal er 
zijn voor de samenloop/interactie met Solvency II.
De implementatiedatum van IFRS 17 is 1 janu-
ari 2021, maar dan moet de standaard wel 
op tijd door het Europees Parlement worden 
bekrachtigd. Tot de implementatiedatum zal het 
Verbond zijn leden zoveel mogelijk informeren, 
onder meer door het organiseren van informatie-
bijeenkomsten. 

Continue dialoog bij belastingen
(Algemene Beleidszaken) 
Internationaal spelen diverse fiscale onderwer-
pen (FTT, CCCTB, ATAD2 en BEPS4) die vragen 
om alertheid van de sector. Daarnaast vloeien uit 
het regeerakkoord de nodige aandachtspunten, 
zoals de beperking van de verliesverrekening 
(carry forward) van negen naar zes jaar. Het Ver-
bond zal trachten dit bij te stellen. 
Op nationaal niveau speelt de discussie rondom 
de BTW-vrijstelling van de groene kaart, het 
forfaitaire percentage reisverzekeringen, de fis-
cale winstbepaling levensverzekeraars en assu-
rantiebelasting op ziekteverzuimverzekeringen. 
Het Verbond is erop gericht werkbare regelingen 
tot stand te brengen, met concrete en duidelijke 
regels die verzekeraars niet onnodig op kosten 
jagen. Om dat te bewerkstellingen, zal de com-
missie Belastingzaken de relatie met de Belas-
tingdienst blijven intensiveren en in een continue 
dialoog blijven over voor verzekeraars relevante 
thema’s.
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2.6 Overige thema’s (Ondernemend)

2. Ondernemend

Regres evalueren en herzien
(Schade)
Verzekeraars hebben het onderling regres en het 
regres van derden geregeld via convenanten. Ook 
in 2018 moeten de nodige convenanten worden 
geëvalueerd en herzien. Naast dat proces wil het 
Verbond de suggesties die in 2017 zijn gedaan 
in een scriptie nader onderzoeken. Deze sugges-
ties zien onder meer toe op een nog efficiëntere 
structuur dan de huidige. Ook wordt geprobeerd 
de meerwaarde van de convenanten weer te 
geven in een businesscase.



• Dienstverlening

• Communicatie

• Platform Onderlinge Verzekeraars

3



60 61Maatschappelijk en Ondernemend Beleidsplan 2018

1. Maatschappelijk

3.1  Dienstverlening

3.1 Dienstverlening

oplossingen voor de sector te realiseren. Het 
CVS levert data en expertise om tot niet eerder 
getoonde inzichten te komen.
De bijdragen van CBV en CVS aan het Data 
Competence Centre moeten leiden tot nieuwe 
analyses die bijdragen aan detectie en preventie 
van verzekeringscriminaliteit, verbetering van  
de verkeersveiligheid, preventie van schade en 
verbeterde risico-inschatting.

Centrum Bestrijding  
Verzekeringscriminaliteit (CBV)

Aanjagen van innovatie door 
verzekeraars in de aanpak van  
verzekeringscriminaliteit

Het CBV inspireert en ondersteunt verzekeraars 
om noodzakelijke vernieuwingen door te voeren 
die aansluiten op de CBV-Toekomstvisie uit 2016 
en de uitkomsten van de innovatiesessie van eind 
2017. Aan de hand van een ‘innovatie in fraudeaan-
pak’-agenda 2018 worden nieuwe oplossingen voor 
criminaliteitsbeheersing ondersteund en uitgevoerd.

Borgen van de datapositie van de sector via 
het Data Competence Centre

Het Verbond beschikt over (toe-
gang tot) een schat aan informatie 
en is ervaren in onderzoek. Ook  

bij externe stichtingen, zoals Stichting CIS  
(Centraal Informatie Systeem), de Stichting  
Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) 
en de Stichting Processen Verbaal (PV), is veel 
data aanwezig. Vanuit een in 2017 gesloten 
samenwerkingsconvenant met de genoemde 
stichtingen wordt gekeken naar de mogelijk-
heden voor een sterkere coördinatie op het 
gebied van data-uitwisseling en dataduiding, 
waar opportuun ook met externe partners. Het 
samenwerkingsverband draagt de naam Data 
Competence Centre. Het opstellen van een geza-
menlijke strategie, het maken van een ‘datafoto’ 
en het uitvoeren van gezamenlijke dataprojecten 
vormen de speerpunten.
Als een van de partijen in het Data Competence 
Centre levert het CBV data en expertise om, 
door middel van data-analyse, fraudepreventieve 

Innoveren in de aanpak van verzekeringscrimi-
naliteit kan op diverse manieren. Voor de hand 
ligt de verdere doorvoering van digitalisering 
van informatieverwerking en -analyse. Voor 
CBV geldt dat vernieuwing ook kan bestaan uit 
andere vormen van communicatie en publieks-
voorlichting.

Verzekeraars bewust en weerbaarder maken 
tegen cybercriminaliteit, digitale fraude en 
andere informatiebeveiligingsincidenten
Het CBV verbetert bestaande en ontwikkelt 
nieuwe oplossingen en dienstverleningsconcep-
ten die helpen om de digitale weerbaarheid van 
verzekeraars te verhogen. Daarbij gaat het om de 
(door)ontwikkeling van:
•  Het Computer Emergency Response Team 

(i-CERT)
•  Het Information Sharing and Analysis Center 

voor de verzekeringssector (Insurance-ISAC)
•  Bewustwordingsinstrumenten
Zeer relevant voor de toekomstige samenwer-
king tussen het i-CERT en het Nationaal Cyber 
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tiek met risico-informatie omtrent de ERD/
WGA-verzekeringen ontwikkeld. Vanaf 2017 is 
dit een reguliere statistiek. Ook gaat het CVS de 
WIA-gegevens gebruiken voor een diepere analyse.
De AFM wil voor haar toezichtfunctie structu-
reel toegang krijgen tot relevante gegevens van 
verzekeraars. In 2017 is een pilot gestart waarin 
wordt onderzocht welke rol het CVS daarin kan 
spelen.

Verbetering van het speciale leden- en  
deelnemersportal CVSnet
In 2017 is een sterke verbetering van de gebrui-
kersvriendelijkheid van CVSnet gerealiseerd. 
Ook in 2018 zullen verdere verbeterslagen wor-
den doorgevoerd. 

Insurance Academy

Leden voorzien van kennis en kunde 
De Insurance Academy organiseert in 
2018 diverse kennisactiviteiten rond 

onderwerpen die voor de leden relevant zijn. 
Daarbij valt te denken aan bijeenkomsten, eve-
nementen, webinars, opleidingen en leergangen 
en zogeheten ‘talks’ (korte video’s). Ook voor 
de organisatie van het jaarlijkse Ledenevent en 
het in 2017 geïntroduceerde Insurance Academy 
Event is de Academy verantwoordelijk. Bij het 
middelenaanbod blijft aandacht voor effectiviteit 
en vernieuwingsmogelijkheden. Uiteraard is ook 
de doorontwikkeling en uitbreiding van de eigen 
website onderwerp van aandacht. Tot slot wordt 
ook in 2018 de succesvolle Verbondscourse voor 
talentvolle managers en jonge directeuren weer 
voortgezet.

om vragen. Zoals de opinie van consumenten op 
actuele verzekeringsonderwerpen of cijfermatig 
inzicht bij een bepaald onderwerp. Goed gebruik 
van de onderzoeksgegevens is cruciaal voor het 
creëren en in stand houden van een correct beeld 
van de branche bij publiek en stakeholders, zowel 
in Nederland als EU-breed. CVS heeft daarvoor 
onder andere ook zitting in de Statistics Working 
Group van Insurance Europe.

Coördinatie op gegevensuitwisseling:  
samenwerking met CBS, UWV en AFM
De samenwerking met CBS, waar het 

gaat om het ophalen van gegevens uit de voor-
portalen ten behoeve van het Pensioenregister, 
zal in 2018 leiden tot nieuwe rapportages. Op 
basis van UWV-gegevens is een nieuwe statis-

Security Centrum (NCSC) is de nieuwe Wet 
gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity 
(Wgmc). De meldplicht die in deze wet is opge-
nomen, geldt alleen voor sectoren die als ‘vitaal’ 
kunnen worden aangemerkt. Verzekeraars vallen 
hier niet onder. De wet regelt echter ook welke 
informatie het NCSC wel en niet mag delen – en 
met welke partijen. Bedoeling is in 2018 voor het 
NCSC een wettelijke mogelijkheid te creëren om, 
via het i-CERT, ook informatie uit te wisselen 
met de verzekeringssector.

Intensivering van effectieve communicatie 
over de aanpak van verzekeringsfraude door 
verzekeraars
Het CBV geeft opvolging aan de uitkomsten van 
onderzoek naar de (fraudepreventieve) impact 
en effectiviteit van communicatie over verzeke-
ringsfraude door verzekeraars (met input van het 
Consumer Consulting Board van het Verbond). 
Laten zien dat fraudeurs aangepakt worden, 
heeft een positieve invloed op het vertrouwen  
dat consumenten hebben in hun verzekeraar.

Realiseren van de CBV-toekomstvisie 
‘Streetwise fraude aanpakken’
Om de toekomstvisie te realiseren, streven we 
naar optimalisering van het marktbreed gel-
dende (bindende) normenkader voor fraude- en 
criminaliteitsbeheersing. Hiervoor is onder meer 
het volgende nodig:
•  Herziening van het uit 2011 daterende protocol 

in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland.
•  Implementatie van het nieuwe normenkader 

door verzekeraars.

•  Herziening van het instrument waarmee het 
Verbond de implementatie van het protocol door 
verzekeraars meet. 

Versterken van de effectiviteit van de  
aanpak van verzekeringscriminaliteit via 
publiek-private afspraken
In navolging van het Kaderconvenant Samen-
werking aanpak verzekeringsfraude en gerela-
teerde criminaliteit wordt met politie en justitie 
gewerkt aan meer onderzoek naar en afhande-
ling van verzekeringscriminaliteit.
Het Verbondsbestuur heeft groen licht gegeven 
voor verkenning van de mogelijkheden met poli-
tie en Openbaar Ministerie in een operationeel 
team te gaan samenwerken. 

Centrum voor Verzekerings-
statistiek (CVS)

Actuele statistieken en onderzoeken 
leveren
In 2018 wil CVS statistieken verder met 

elkaar combineren, waarmee een stap richting 
een brede verzekeringsdatamart wordt gezet. 
Naast uitbreiding van statistieken blijft het con-
tinu verbeteren van de producten onder de aan-
dacht van CVS, door bijvoorbeeld de deelname 
aan statistieken te blijven stimuleren, maar ook 
door de informatiebehoefte te monitoren.
Naast de reguliere werkzaamheden, zoals onge-
veer dertig statistieken en onderzoeken voor 
benchmarkdoeleinden voor de leden en con-
sumentenonderzoek, wil het CVS ook in 2018 
flexibel blijven en ruimte behouden voor ad hoc 
dataverzameling waar actuele ontwikkelingen 

3.1 Dienstverlening
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Vergroting van de bekendheid van het  
dienstverleningsaanbod
Gebleken is dat lang niet iedereen die werkzaam 
is binnen de sector op de hoogte is van diensten 
en producten die het Verbond ontwikkelt. Om 
leden beter bekend te maken met de voordelen 
die het Verbondslidmaatschap biedt en dit ook in 
brede kring bij medewerkers onder de aandacht 
te brengen, zullen in 2018 gerichte acties worden 
georganiseerd. Daarbij wordt gedacht aan een 
korte video over de activiteiten van het Verbond 
en de Insurance Academy en een actie om het 
aantal ledenaccounts te vergroten.

Samenwerken met gespecialiseerde en  
gezaghebbende partners 
De samenwerking met partners als Nyenrode en 
Nibe-SVV wordt geïntensiveerd. Zo worden met 
Nyenrode de opleidingen PE-bestuurdersdes-
kundigheid voor bestuurders, commissarissen 
en sleutelfunctionarissen aangepast en opnieuw 
aangeboden. Ook de succesvolle innovatiecourse 
krijgt in de zomer van 2018 een vervolg. Met 
Nibe-SVV wordt gewerkt aan een opleiding voor 
de ‘next insurance professional’. De tweejarige 
Master Verzekeringskunde aan de UvA blijft 
populair en wordt goed gewaardeerd. De Master 

3.1 Dienstverlening

project afgerond in de gedigitaliseerde archieven 
van een voormalige verzekeringsmaatschappij.
Hierbij zijn honderden polissen gevonden, die 
waarschijnlijk nog voor uitkering in aanmerking 
komen. De afhandeling hiervan zal nog geruime 
tijd vergen. Omdat ook nog steeds aanvragen 
binnenkomen, is in 2014 besloten dat er nog 
geen einde moet komen aan de behandeling van 
Joodse oorlogsclaims. Het ‘loket’ wordt daarom 
vijf jaar langer opengehouden. Er is bij de 
betrokken stakeholders waardering voor SIVS en 
de verzekeringssector vanwege de grondige wijze 
van onderzoek en de onderbouwing van beslis-
singen. De kennis en expertise om dergelijke 
onderzoeken te doen zijn in toenemende mate 
alleen bij SIVS aanwezig.

Zoekservices voor  
Overledenen en Zoekservice 
voor Levenden
Met een zoekservice helpt het Verbond klanten 
hun eigen zoekgeraakte polissen of polissen van 
overleden familieleden te traceren. De zoekser-
vice voor levende rechthebbenden loopt sinds 
maart 2015. Het aantal aanvragen bedroeg het 
eerste jaar 96, het tweede jaar 164 en de verwach-
ting is dat dit in 2017 en 2018 fors zal oplopen.
De zoekservice voor nabestaanden loopt al vanaf 
2009 en voorziet duidelijk in een behoefte. Het 
aantal aanvragen laat sinds 2009 een aanhou-
dende stijging zien. In 2016 bedroeg het aantal 
aanvragen 2740 en dat aantal groeit, naar ver-
wachting ook in 2018, verder door.

is een samenwerking met het Amsterdam Centre 
of Insurance Studies (ACIS). De samenwerking 
met organisaties als het Actuarieel Instituut, het 
Nederlands Compliance Instituut en een aantal 
bureaus op het terrein van innovatie verliep in 2017 
succesvol en krijgt in 2018 een vervolg. Daarnaast 
wordt in 2018 op basis van de wensen van leden 
gekeken naar nieuwe samenwerkingspartners.

Bijdrage leveren aan het vergroten van  
financiële vaardigheden
Via financiering van het platform Wijzer in 
Geldzaken ondersteunt het Verbond samen  
met de leden de inspanningen voor het  
vergroten van de financiële zelfredzaamheid  
van Nederlanders. Dit doen we door zitting te 
nemen in de programmaraad, stuurgroep en 
expertteams en door deel te nemen aan de  
projecten Pensioen3daagse en de Week van het 
geld. Voor de Week van het geld is een nieuw 
spel ontwikkeld (Fix je Risk) dat enthousiast 
is ontvangen. Voor de komende editie wordt 
gewerkt aan de doorontwikkeling van het spel 
en wordt gestreefd het record van 859 gastlessen 
te overtreffen. 

Stichting Individuele  
Verzekeringsaanspraken Sjoa 
(SIVS)
Honoreren aanspraken ‘Joodse’ polissen
SIVS onderzoekt al sinds 1999 of iemand aan-
spraak heeft op een levensverzekeringsuitkering 
van een Joodse verzekerde die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is vervolgd. Inmiddels zijn 21.350 
aanvragen binnengekomen, waarvan 97 procent 
is afgehandeld. In 2016 is een groot onderzoeks-
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3.2  Communicatie
De afdeling communicatie ondersteunt ook 

in 2018 de beleidsafdelingen bij het realiseren 
van hun doelstellingen langs de assen maat-

schappelijk en ondernemend. Maatschappelijke 
profilering vormt een randvoorwaarde voor 
zowel reputatiemanagement als het kunnen 

verzilveren van kansen als ondernemende sec-
tor. De as ‘ondernemend’ wint aan belang in de 
beleidsontwikkeling, en dus ook bij de lobby en 

communicatie intern en extern. Alle discipli-
nes dragen bij aan het versterken van deze twee 

assen, waarbij de afdeling ook een rol heeft in 
het ondersteunen van verandertrajecten in een 

dynamische omgeving. Communicatie verbindt 
(binnen met buiten en vice versa), versterkt 

(reputatie en business) en verbreedt (via dia-
loog/co-creatie en allianties). De gekozen com-

municatiemiddelen ontwikkelen mee met het 
snel wijzigende media- en opinielandschap.

3.2 Communicatie

Uitdiepen van dialoog en samenwerking met 
anderen
“Alleen ga je snel, samen kom je verder.” Dit 
Keniaans gezegde zou het uitgangspunt kunnen 
zijn van de rol die de afdeling communicatie ziet 
in het ondersteunen van de dialoog en samen-
werkingsverbanden met stakeholders in pr en 
lobby. De meerwaarde van deze benadering 
heeft zich bewezen in zowel visietrajecten (big 
data) en lobbyprogramma’s (letselschade-coali-
tie) als productontwikkeling (ontwikkeling van 
het standaardmodel vast/variabel pensioen in 
co-creatie met de Verzekeringscommunity). Op 
dat spoor gaan we verder, lerend  van best practi-
ces maar ook van trajecten die minder succesvol 
verlopen. De dialoog met consumenten heeft via 
de Verzekeringscommunity (een zogeheten  
Consumer Consulting Board) een vaste plaats in 
de beleidsontwikkeling veroverd. Daarmee  
borgen we het perspectief van consumenten in 
de ontwikkeling van visie en beleid, maar ook bij 
het aanbieden van producten en diensten en in 

onze externe communicatie. De CCB zetten we 
gericht in op dossiers en op beleidstrajecten zoals 
de leergang ‘Klantcommunicatie 2020’.

Verzekeraarsbelangen verbinden aan  
belangen van anderen

Ook in 2018 zal de sector zich inzetten 
als gesprekspartner richting politiek 
en stakeholders om vanuit de expertise 

omtrent verzekeringen oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken aan te dragen. Daar-
bij gaat het om onderwerpen die variëren van 
pensioen tot inbraak en van arbeidsongeschikt-
heid tot overstromingen. We zetten hiermee de 
ingeslagen weg naar een meer maatschappelijke 
lobby verder voort. Daarbij bezien we het verze-
keraarsbelang niet geïsoleerd, maar verbinden 
we dat met belangen van anderen. Daarnaast zal 
de uitvoering van het regeerakkoord Rutte III de 
nodige aandacht en overleg met stakeholders ver-
gen op diverse dossiers waar nadere uitwerking 
nodig is en waar vragen zijn over de complexiteit 
en uitvoering.
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Europese lobby intensiveren
De eerder ingezette intensivering van de Euro-
pese lobby zal verder vorm krijgen in 2018. Veel 
aandacht zal uitgaan naar een aantal voorstel-
len op de interne markt, de nieuwe rol voor 
EIOPA en de herziening van Solvency II. Ook 
zullen maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
cyber, klimaat en investeringen in Brussel meer 
aandacht krijgen. Deze beleidsontwikkelingen 
zullen invloed hebben op onze lobby rondom 
maatschappelijke thema’s in Nederland. In de 
aanloop naar de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2019 wordt nationaal onze visie 
op de Europese agenda meer onder de aandacht 
gebracht. 

3.2 Communicatie

lijkse nieuwsbrief en de dagelijkse ledennieuws-
brief spelen daarin een voorname rol. Veel van 
de aangeboden informatie is voor alle bezoekers 
van de site toegankelijk, maar daarnaast bevat de 
website een besloten gedeelte, waartoe leden met 
een account toegang hebben. Om meer mensen 
in de verzekeringsbranche bewust te maken van 
de meerwaarde van zo’n account, volgt in 2018 
een promotiecampagne onder de aangesloten 
verzekeraars. Het jaar staat ook in het teken van 
verdere professionalisering van de verslaglegging 
en informatieverspreiding, met een grote focus 
op online communicatie, mobiele devices en 
meer interactie.

Bijdragen aan positieve beeldvorming en 
reputatie
We voegen via onze pr-trajecten waar moge-
lijk proactief positieve associaties toe aan de 
beeldvorming over verzekeraars in de media en 
richten ons handelen op het beperken (of lie-
ver voorkomen) van reputatieschade bij issues 
waar media de vinger op leggen. Profilering op 
maatschappelijke issues helpt bij het creëren van 
kansen in de lobby en pr op naastliggende terrei-
nen. Wij monitoren het mediabeeld via moderne 
middelen en geven daarvan per kwartaal een 
meer kwalitatieve beschrijving. Going concern 
vormen de circa 800 perscontacten per jaar. 
Waar de context dit toelaat hanteren we daarbij 
een zelfbewuste tone of voice. In samenwerking 
met CVS en de afdelingen Statistiek en Verzeke-
ringscriminaliteit houden we onze ‘killerfacts’ 
up to date.

Zichtbaarheid vergroten bij leden en  
stakeholders
Met de in het najaar van 2017 gelanceerde 
nieuwe Verbondswebsite als spil van alle com-
municatie, trekken we in 2018 de lijn door van 
verbeterde zichtbaarheid van onze activiteiten 
en resultaten bij de achterban en de externe sta-
keholders. Het Verbond herbergt een schat aan 
informatie over zeer uiteenlopende en actuele 
thema’s. Die informatie is handzaam en over-
zichtelijk geclusterd beschikbaar voor bezoekers 
van de site, die we nadrukkelijker gaan positio-
neren als centraal verzamelpunt van actualiteit 
en informatie over de wereld van verzekeren. 
Onder meer de vernieuwde externe tweeweke-
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1. Maatschappelijk

3.3  Platform Onderlinge Verzekeraars

3.3 Platform Onderlinge Verzekeraars

zichthouders. Het POV onderhoudt zelf ook 
(werk-)contacten met de toezichthouders  
en overheden. Internationaal vindt de belangen-
behartiging plaats door aansluiting bij de  
brancheorganisaties Amice en ICMIF. Daar  
worden contacten mee onderhouden en er wordt 
actief deelgenomen aan werkgroepen en discussies.

Kennisoverdracht 
De dienstverlening aan een de bij het POV aan-
gesloten maatschappijen kent een collectieve en 
een individuele component.
De collectieve dienstverlening heeft betrekking op:
•  de adressering van marktbrede onderwerpen tij-

dens door het POV georganiseerde themabijeen-
komsten (deze bijeenkomsten worden ook voor 
niet-coöperatieve verzekeraars opengesteld);

•  studiedagen in het kader van permanente edu-
catie. Deze worden ingegeven door de eisen die 
DNB en/of AFM aan beleidsbepalers stellen. 
Daar is geen algemeen marktaanbod voor. 
Aangezien coöperatieve verzekeraars, veel met 
gekozen beleidsbepalers werken, heeft het POV 

Kennisdeling, samenwerking, promotie van 
onderlinge gedachtegoed

Als voortvloeisel van het SEO-rapport 
‘De onderlinge verzekeraar in 2025’ 
wordt ingezet op kennisdeling en samen-

werking tussen maatschappijen om op een pro-
portionele wijze aan wet- en regelgeving te kun-
nen voldoen en te bouwen aan een betekenisvolle 
toekomst van coöperatieve verzekeraars. Tevens 
wordt gewerkt aan het formuleren van het onder-
linge gedachtegoed om voor de huidige en toe-
komstige klanten de onderscheidende waarden 
van coöperatief verzekeren te kunnen duiden.

Een passend regelgevings- en toezichtkader 
voor coöperatieve verzekeraars

De belangenbehartiging van coöpera-
tieve verzekeraars is een speerpunt van 
het POV. Proportionaliteit is daarbij 

een belangrijk thema. Voor een deel gebeurt de 
belangenbehartiging binnenshuis, onder andere 
door deelname aan consultaties en het leveren 
van input voor bestuurlijk overleg met de toe-

hier een belangrijke taak in. Met het cursus-
aanbod zijn deze verzekeraars namelijk (mede) 
in staat om beleidsbepalers uit eigen kring te 
rekruteren en te laten functioneren.

De individuele dienstverlening bestaat onder 
andere uit voorlichting, deling en advies over 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan Solvency II 
(Basic), coöperatieve onderwerpen, et cetera.

Ledenbinding en verzamelen input voor 
beleidsagenda / operationele activiteiten 
Voor een branchevereniging in het algemeen en voor 
het POV in het bijzonder is persoonlijk contact met 
de leden van groot belang. Het geeft het lidmaat-
schap een persoonlijke component, verlaagt (over en 
weer) drempels, geeft binding met de vereniging/het 
platform en biedt inzicht in wat de leden bezighoudt 
en wat hun wensen en verlangens zijn. Daar kunnen 
de activiteiten van de vereniging/het platform  
vervolgens op worden afgestemd. Contact vindt 
plaats tijdens ledenbezoeken maar kan ook plaats-
vinden tijdens al dan niet regionale thema- of lunch-
bijeenkomsten en de jaarlijkse coöperatiedag.

Het leveren van een bijdrage aan  
schadepreventie
Het POV beschikt over een technische commis-
sie schadepreventie (6 leden) die particuliere en 
bedrijfsschade op een praktische wijze tracht te 
voorkomen door het bevorderen van bewustzijn 
en kennisoverdracht naar verzekeraars en consu-
menten. De commissie is ook een uitwisselings-
platform. Zij organiseert themabijeenkomsten 
waaronder de jaarlijkse preventiedag voor verze-
keraars.

Verbindende informatievoorziening
De periodiek De Onderlinge geeft onderlinge/ 
coöperatieve verzekeraars een herkenbaar anker 
in de Verbondssetting. De uitgave wordt ver-
stuurd naar leden (directies en commissarissen) 
en overige geïnteresseerden. Het blad bevat 
nieuws over de POV-activiteiten en een aantal 
actualiteiten in de markt. Doorgaans wordt ook 
een verzekeraar uit het onderlinge / coöperatieve 
marktsegment geportretteerd. De Onderlinge 
verschijnt 4 keer per jaar, vanaf 2018 in digitale vorm.
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