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Inleiding
Dat de wereld verandert is geen nieuws meer.
Maar hoe: dat is niet te voorspellen. Kun je in
zo’n snel veranderende wereld zekerheid bieden?
Dingen mogelijk maken? En hoe toon je je
maatschappelijke betrokkenheid?
Voor verzekeraars is het zaak om vroegtijdig op
nieuwe risico’s in te spelen. Dat levert zowel de
maatschappij als de sector wat op. Zo liggen er
prachtige kansen om in de nieuwe wereld onze
klanten beter van dienst te zijn. Bijvoorbeeld:
het slim benutten van moderne technologie en
beschikbare data. Of: invulling geven aan de
roep om nieuwe oplossingen voor oudedags
voorzieningen en de veranderende arbeidsmarkt.
Verzekeraars willen de komende jaren aansluiten
bij dit soort ingrijpende ontwikkelingen. Met de
blik vooruit gericht inspelen op maatschappelijke
trends. Zélf met vooruitstrevende oplossingen
komen voor individuen en bedrijven. Samen

werken met bestaande en nieuwe strategische
partners om waarde te creëren voor onze klanten
en voor de samenleving. En daarmee ook voor
onszelf: gezonde ondernemingen die klaar zijn
voor de toekomst. Deze koers beschrijven we in
het middellangetermijnbeleid 2016-2018. (zie ook
verzekeraars.nl/mlt) En dit jaar al geven we daar
concreet invulling aan. Hoe? Dat laten we zien in
dit beleidsplan.
Daarbij is het nodig om focus aan te brengen.
Dat helpt om concrete resultaten te bereiken.
Focus betekent prioriteiten stellen. Het Verbond
heeft een brede achterban met heel veel onder
werpen. Dat levert het gevaar op dat de inzet
versnippert en ten koste gaat van wat we met
elkaar benoemen als de meest cruciale dossiers.
Daarom worden in dit plan per sector de
hoofdprioriteiten benoemd en daarachter pas
andere onderwerpen.
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Hoofdstuk 1
De pijlers: Maatschappelijk en Ondernemend
Kernwoorden van de sector de komende tijd zijn Maatschappelijk en Ondernemend:
we zijn betrokken bij de samenleving én werken aan een gezonde sector. Ook in 2016.
Onder meer door een vervolg te geven aan alle activiteiten die we zijn gestart om het
klantbelang centraal te stellen en de reputatie van de sector te verbeteren. Maar ook
door onze rol te vervullen bij vraagstukken omtrent oudedagsvoorzieningen en de
veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast maken we werk van innovatie en trends. En
dat gaat verder dan gebruikmaken van Big Data, aandacht voor Blockchain en nieuwe
producten. Het gaat ook over het verlagen van het kostenniveau en het aantrekken
van het juiste talent.
Uiteraard zijn de pijlers terug te zien in het hele
beleid van het Verbond. Vaak in samenhang:
want door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor
de wensen van de klant en daar een innovatieve
oplossing voor te bieden, pakken we onze maat
4

schappelijke rol én werken we aan een sterkere
bedrijfstak. Verder denken we na over effectief
toezicht, data en privacy en bouwen we een
digitale poliskluis die consumenten snel en
gemakkelijk overzicht geeft van hun verzekeringen.

We willen een trekkersrol vervullen bij de discussie
over de toekomst van het pensioenstelsel en het
onderwerp ‘zzp’ers en arbeidsongeschiktheid’
staat hoog op de agenda. En we houden ons bezig
met een gezond volmachtkanaal, nieuwe risico’s
als klimaat en zelfrijdende auto’s.
Daarnaast zijn er specifieke aandachtspunten en
activiteiten waarmee het Verbond invulling geeft
aan de twee pijlers – vaak ook weer in samen
hang. Die lichten we graag uit:
Oplossen van knelpunten

De sector heeft de afgelopen jaren een onom
keerbare beweging gemaakt naar het centraal
stellen van het klantbelang. Dat zetten we in
2016 door. Onder meer door oplossingen te
bedenken voor knelpunten die klanten erva
ren, bijvoorbeeld in het geval dat een product
niet voldoet aan de verwachtingen. We hebben
daarom blijvende aandacht voor de kwaliteit van
producten en dienstverlening. Hierbij gaan we
intensiever samenwerken met relevante partijen
zoals de AFM en bekijken we meer gezamenlijk
welke thema’s prioriteit krijgen en welke verbete
ringen we nastreven.
Verder zullen we meer transparant zijn over de
initiatieven die we nemen om de kwaliteit van
producten en dienstverlening te verbeteren en in
hoeverre hier naleving op is. Het Verbond heeft
sinds 2010 controle op naleving van de zelfre
gulering via de Stichting toetsing verzekeraars.
Daarnaast kunnen verzekeraars deelnemen aan
het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Over
beide wordt gepubliceerd, waardoor klanten en
verzekeraars zich kunnen informeren hoe de

sector en individuele verzekeraars presteren.
Daarnaast zal het Verbond individuele verzeke
raars stimuleren meer eigen regie te nemen op
klantbelang centraal.
Versterken van de klantpositie

Naast het oplossen van knelpunten is het van
belang aandacht te besteden aan het versterken
van de positie van de klant en het verbeteren van
klantinformatie. Daarbij spelen we zoveel moge
lijk in op de veranderende klantbehoeften. Zo
hebben we in 2015 vijftien Verzekeringskaarten
ontwikkeld; kaarten die consumenten snel over
zicht geven van wat wel en niet gedekt is. Deze
zijn met ingang van 1 januari 2016 verplicht
voor leden van het Verbond. In 2016 maakt het
Verbond nog zo’n twintig van deze kaarten om
zoveel mogelijk producten gemakkelijk toegan
kelijk te maken. Verzekeraars kunnen de kaarten
in een portal aanpassen naar hun eigen stijl en
voorwaarden. Verder zal het Verbond een meting
uitvoeren naar de werking van de kaarten en
aandacht hebben voor communicatie over de
kaarten. Consumenten moeten ze immers wel
weten te vinden. Uiteraard haakt het Verbond bij
alle activiteiten relevante stakeholders aan.
Daarnaast wordt de Klantmonitor (werktitel)
ontwikkeld. Hierin zijn de vertrouwens- en
klanttevredenheidsscores van een groot aantal
maatschappijen in te zien, waarmee de monitor
een sectorbrede benchmark vormt. Voor consu
menten levert de Klantmonitor in samenhang
met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren
transparantie op over het presteren van
individuele verzekeraars.
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Verder maken we – net als in voorgaande jaren
– werk van consumentenvoorlichting, met als
hoofdmoot financiële educatie. En ook hebben
we aandacht voor klantgerichte innovatie. Daar
bij is een grote rol weggelegd voor de jongeren
in de sector – een energieke, enthousiaste groep
met een frisse blik op de sector. In 2016 wordt
bijvoorbeeld gestart met een pilot waarbij jonge
talenten uit de sector nadenken over concrete
vraagstukken op het gebied van klantbelang en
innovatie. Doel is de jonge talenten te vragen
met een klantgerichte oplossing te komen die
gebruikt kan worden door de collectieve sector.
Aandacht voor gedrag en cultuur

De sector heeft de afgelopen jaren belangrijke
stappen gezet in de cultuur- en gedragsverande
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ring. Dit wordt zowel op individueel maatschap
pijniveau als op sectorniveau doorgezet. Klanten
zien positieve veranderingen, maar nog niet op
alle fronten – het consumentenvertrouwen
neemt dan ook maar mondjesmaat toe. De
toezichthouder speelt daar op in met het pro
gramma Intrinsieke Verandering, maar ook de
sector zelf wil hier aandacht voor blijven houden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld vanuit de branchekern
waarden en de Gedragscode Verzekeraars.
De sector wil vooral de verandering in de sector
verder stimuleren en zichtbaar maken door het
organiseren van dialoog. Allereerst met en tussen
verzekeraars – bijvoorbeeld door het delen van
best practices. Ook zullen we de dialoog aangaan
met stakeholders en klanten. Voorbeelden zijn

de consumer consulting board in het kader van de
campagne ‘Fijn dat we verzekerd zijn’. Daarbij
leggen we via een digitaal platform vraagstuk
ken voor aan consumenten. Tot slot gaan we de
dialoog aan met de jongeren, verenigd in het
Platform Jonge Verzekeraars. Zij praten niet
alleen mee in de eerdergenoemde pilot over het
versterken van de klantpositie, maar leveren ook
hun bijdrage via bijeenkomsten en discussie in
de besloten LinkedIn-groep.
Innovatie in bedrijfsvoering

Van 3D-printen tot vergrijzing. In het rapport
Oog voor innovatie heeft TNO alle trends in
kaart gebracht waarmee de verzekeringssector
mogelijk te maken krijgt en iets mee zouden
moeten doen. Omdat het Verbond leden hierbij
wil ondersteunen hebben deze trends een plek
gekregen in het Innovatieoog; een digitale tool
waarmee iedereen de trends in beeld kan bren
gen die voor zijn bedrijf van belang zijn. Daar
mee kunnen verzekeraars vervolgens zelf aan
de slag. In 2016 worden het rapport en de tool
geüpdatet en zal het Verbond opnieuw aandacht
besteden aan de tool zodat meer bedrijven hun
‘eigen’ Innovatieoog kunnen maken.
Het Innovatieoog is via het internet te gebruiken,
maar is ook beschikbaar in het insuranceLAB.
Dat is ruimte bij het Verbond waar leden terecht
kunnen voor innovatiesessies, brainstorms of
strategische vergaderingen. De ruimte onder
steunt de activiteit desgewenst met licht, beeld
en geluid. Ook kunnen innovatiepartners (het
ministerie van Economische Zaken, Microsoft,
TNO, Gfk en KPMG) een bijdrage leveren en
zijn andere externe partijen welkom. Zo haalt

de sector kennis van buiten naar binnen en
ontstaan mogelijk nieuwe samenwerkingen. Het
insuranceLAB is in 2015 geopend. In 2016 hoopt
het Verbond weer veel partijen te ontvangen in
het lab, om samen te werken aan een sterke toe
komst.
Meer kennis

Wat zijn de nieuwste trends op het gebied van
distributie? Hoe gaan andere branches om met
trends en ontwikkelingen? Hoe kijkt een weten
schapper er tegenaan? En hoe zit het met de
statistieken? Net als in 2015 voorziet het Verbond
de sector komend jaar weer van veel kennis. Via
bijeenkomsten, papers, website en blad, maar
vanaf 2016 ook via webinars en door samenwer
king met opleidingsinstituten. Activiteiten die
gebundeld worden in de zogeheten Insurance
Academy (zie meer hierover bij Dienstverlening).
Samenwerking

Het Verbond werkt met veel verschillende par
tijen samen. Enerzijds om te werken aan een
gezonde sector – bijvoorbeeld via innovatiepart
ners en opleiders als Nyenrode en ACIS – ander
zijds om betere invulling te kunnen geven aan
de maatschappelijke rol – bijvoorbeeld door te
investeren in het mkb of samen te werken met
de brandweer. In 2015 zijn er daarnaast diverse
Safety Deals gesloten: afspraken met partijen
variërend van Slachtofferhulp Nederland tot
Transport en Logistiek Nederland. Hierbij zet
de sector haar kennis in voor de maatschappij
en werkt tegelijk aan ondernemerschap van
de bedrijven zelf. Samen inzetten op preventie
bijvoorbeeld, kan positief effect hebben op de
schadelast.
7
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Hoofdstuk 2
Hoofddossiers Beleid
2.1 Algemene beleidszaken
Impact van lage rente

Investeren in Nederland

De lage rente heeft flinke impact op verzeke
raars. Het Verbond zal dit nadrukkelijker over
het voetlicht brengen bij politiek en stakeholders.
Verder zal het Verbond in dit kader bruggen
slaan voor de review van Solvency II en de
Europese plannen op het gebied van lange
termijninvesteringen. Naast het regelmatig
adresseren van dit issue zal het Verbond in
2016 een symposium organiseren over
Solvency II en de impact van de lage rente.

Ons land heeft behoefte aan investeringskapi
taal. Verzekeraars zouden daar een rol kunnen
spelen, zij beheren immers flink wat kapitaal
voor hun polishouders. Toch is investeren niet
altijd mogelijk, bijvoorbeeld door hoge toe
zichteisen voor langetermijninvesteringen. De
sector zoekt daarom naar manieren om meer
te kunnen investeren in de Nederlandse en ook
Europese economie. De afgelopen jaren zijn er
bijvoorbeeld fondsen opgezet van waaruit het
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mkb wordt gefinancierd. In 2016 zal de sector
doorgaan met het monitoren en beïnvloeden van
ontwikkelingen op dit gebied. Verder zal bezien
worden of kansen voor verzekeraars verder kun
nen worden uitgebouwd, onder andere door te
kijken naar de ervaringen op dit punt in de USA.

EIOPA, om samen voor een oplossing te zorgen.
Tegelijk zal het Verbond wensen formuleren voor
eventuele aanpassingen van de delegated acts,
technical standard en guidelines na 2018, wanneer
Solvency II voor het eerst geëvalueerd wordt.
Toezicht

Duurzaam beleggen

Duurzaamheid is ook in de verzekeringsbranche
een steeds belangrijker thema. De maatschappij
verwacht dat de sector duurzaamheidscriteria
hanteert en daarover transparant is. De sector
werkt daaraan; de Code Duurzaam Beleggen
die het Verbond sinds 2012 kent, is daar een
voorbeeld van. Het Verbond heeft de intentie die
code in 2016 in samenwerking met de overheid
en stakeholders aan te scherpen. Bovendien is
het voornemen een IMVO-convenant te sluiten
met de overheid en stakeholders.

Verzekeraars zijn er zelf verantwoordelijk voor
dat zij hun zaken op orde hebben. En zijn daar
ook op aan te spreken als dat niet zo is. Dat is
het standpunt van het Verbond. Als er dan toch
regelgeving nodig is, dan moet die principe-
gebaseerd en risico-georiënteerd zijn. Geen
ongebreidelde opeenstapeling van wetgeving dus.

Visie op kosten

In 2015 heeft DNB bij twee verzekeraars een
kostenonderzoek uitgevoerd. Mogelijk worden
in 2016 ook andere verzekeraars onderzocht.
Voor het Verbond reden om een sectorbrede visie
op het gebied van kosten te ontwikkelen. Daar
mee is het thema ‘kosten’ het eerste prudentiële
thema waarop de sector proactief een standpunt
ontwikkeld. Bedoeling is dat in de toekomst
vaker te gaan doen.
Solvency II

Per 1 januari 2016 treedt Solvency II in werking.
Focus van de verzekeringssector zal komend jaar
dan ook liggen op invoering van de wetgeving en
het monitoren van de knelpunten. Het Verbond
zal deze knelpunten bespreken met DNB en
9
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Het Verbond werkt eraan dat te voorkomen. Ook
waakt het Verbond voor wetgeving die generiek
is voor de hele financiële sector – banken en
verzekeraars zijn immers niet hetzelfde. Al met
al is de wens: effectief en horizontaal toezicht.
Daarbij houden verzekeraars proactief contact
met toezichthouders, die op hun beurt zoveel
mogelijk handelen op basis van vertrouwen.
Deze inbreng zal onder andere via de panels
van AFM en DNB worden overgebracht.
Duurzaam distributiestelsel

Het Verbond richt zich op het toekomstbestendig
en duurzaam maken van het distributiestelsel
waarbij de klant aan het stuur staat en de rollen
van verzekeraar en financieel adviseur zijn ont
vlochten (zuiver marktmodel). De focus van het
Verbond ligt in 2016 op de voorbereiding van
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de evaluatie van het provisieverbod in 2017. Met
Adfiz en Ovfd zal verder doorgegaan worden
met diverse openstaande bespreekpunten in het
kader van het refertemodel SWO (rechtstreekse
klantbenadering, markttoegang, premie-incasso,
portefeuille-inname).
Data en privacy

Verzekeraars beschikken over flink wat gegevens.
En de techniek biedt steeds meer mogelijkheden
daar iets mee te doen. Maar mag dat wel? Is het
sociaal wenselijk? En doordat data steeds breder
verkrijgbaar zijn, zouden verzekeraars ook hun
concurrentievoordeel kunnen verliezen. Dus hoe
zorgen verzekeraars er voor, dat ze op termijn
nog relevant zijn in een data-gedreven samen
leving? Aan deze discussie hoopt het Verbond
bij te dragen door een datavisie op te stellen en
kansen en uitdagingen inzichtelijk te maken. Dit
is een vervolg op een eerder document van het
Verbond over het gebruik van persoonlijke gege
vens in de verzekeringssector, waarin tien uit
gangspunten werden geformuleerd voor een dia
loog over het gebruik van gegevens. Het Verbond
wil verzekeraars daarnaast bewust maken van
het belang van privacy, onder meer door goede
informatie te verstrekken en nuttige tools aan te
reiken met het oog op veranderende regelgeving.
Tegelijk vindt het Verbond het belangrijk dat ver
zekeraars hun bevoegdheden op het gebied van
gegevensgebruik behouden. Slim gebruik – uiter
aard met inachtneming van privacy-waarbor
gen – kan namelijk ook leiden tot efficiency en
nieuwe marktkansen. De aanstaande Europese
dataprotectie-verordening, die op termijn de Wet
bescherming persoonsgegevens zal vervangen, is
hierbij een zeer relevant dossier.

Poliskluis – mijnverzekeringenopeenrij.nl

De Taskforce Ketenintegratie heeft vanaf 2012 de
haalbaarheid en wenselijkheid van een poliskluis
onderzocht. De poliskluis is een digitale centrale
vindplaats voor de consument waar hij alle parti
culiere schade-, inkomens-, uitvaart-, levens- en
zorgverzekeringen in één overzicht kan ver
wachten. Op de smartphone, tablet of compu
ter. Online, 24/7, actueel, veilig, privacyproof,
gemakkelijk, overzichtelijk, niet-commercieel en
distibutieneutraal. Het Verbond is in opdracht
van het bestuur vanaf november 2014 de laat
ste fase van het project ingegaan en heeft dit in
februari 2015 officieel naar buiten gebracht. De
Stichting De Poliskluis die de poliskluis uitvoert,
heeft in juni 2015 opdracht gegeven voor de
bouw van de website mijnverzekeringenopeenrij.
nl. De site zorgt voor betere dienstverlening aan
de consument en kostenefficiency voor de sector.
In januari 2016 is dit ‘digitale verzekeringsover
zicht’ gebruiksklaar. Verzekeraars kunnen sinds
eind 2015 inschrijven en in 2016, deels in 2017
aansluiten. Als de website in 2017 voldoende
massa heeft, zal deze live gaan voor de consu
ment.

2.2 Leven
Trekkersrol bij discussie pensioenstelsel

Het pensioenstelsel gaat veranderen: het kabinet
koerst op een pensioenstelsel op basis van een
persoonlijk pensioenvermogen en vanaf 2020 zal
de systematiek van doorsneepremie en -opbouw
worden afgeschaft. Maar hoe de overgang en de
toekomst precies worden vormgegeven, is nog
niet duidelijk. Daarover zal de discussie in 2016
gaan. Verzekeraars zullen hierbij een voortrek

kersrol nemen. En zij kunnen dat ook – verzeke
raars voeren al producten op basis van persoon
lijk pensioenvermogen en zij kunnen een spil zijn
in het overleg tussen alle stakeholders. Binnen de
discussie zullen ze onder meer aandacht vragen
voor keuzevrijheid voor werknemers en werkge
vers en werken aan draagvlak voor het behoud
van positieve elementen uit het huidige stelsel.
Verbeteren beschikbare premieregeling

Steeds meer werkgevers stappen over op een
beschikbare premieregeling, een regeling waarbij
de premie min of meer vaststaat, maar de uit
komst voor deelnemers onzeker is. Met het oog
op de klant heeft de sector deze regelingen de
afgelopen jaren al verbeterd. Het Verbond neemt
deze regelingen komend jaar nog verder onder de
loep en onderzoekt en inventariseert de moge
lijkheden om de beschikbare premieregeling nog
11
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verder te optimaliseren. Onderdeel hiervan is de
introductie van een uitkering met beleggingsrisico,
zodat er kans op een beter pensioenresultaat
ontstaat.
Pensioencommunicatie

Begrijpelijk en overzichtelijk. En transparant
over kosten, zekerheid en risico’s. Dat is goede
pensioencommunicatie. Hiervoor hebben verze
keraars samen met stakeholders al verschillende
stappen gezet. Denk aan het Pensioen1-2-3 en
het Uniform Pensioenoverzicht. De Wet Pen
sioencommunicatie die per juli 2015 in werking
is getreden, draagt daar nog verder aan bij.
De sector zal het komende jaar verder werken
aan een goede invoering van die nieuwe wet
en mogelijke knelpunten wegnemen. Zo zal de
rekenmethodiek voor het communiceren over
risico’s worden uitgewerkt en zullen de uniforme
pensioenoverzichten verder worden ontwikkeld.
Rol verzekeraars bij vermogensopbouw

Het is belangrijk dat consumenten een financiële
buffer gaan vormen, zeker nu zij steeds meer
verantwoordelijkheden krijgen van de overheid.
Maar de afgelopen jaren zijn de fiscale facilitei
ten voor vermogensopbouw aanzienlijk afge
nomen. Verzekeraars zouden in dit gat kunnen
springen en een belangrijke rol kunnen gaan
spelen bij vermogensopbouw. In 2016 zullen
verzekeraars bekijken hoe zij deze rol kunnen
vervullen en wat daarvoor nodig is.
Keuzes beleggingsverzekering

Zowel verzekeraars, politiek als toezichthouders
zijn er volop mee bezig: de afwikkeling van
beleggingspolissen. Goede nazorg moet ervoor
12

zorgen dat klanten goed geïnformeerd een
weloverwogen keuze kunnen maken over hun
beleggingsverzekering. Verzekeraars zijn sinds de
zomer van 2015 wettelijk verplicht hun klant te
‘activeren’. Het Verbond zal alle betrokken par
tijen op de hoogte houden van de inspanningen
van verzekeraars rond dit dossier en erop toezien
dat hiervan een juist en volledig beeld bestaat.
Verder blijft het Verbond in gesprek over de haal
baarheid en uitvoerbaarheid van de eisen, zodat
de juiste stappen gezet kunnen worden richting
de afronding van dit dossier.

2.3 Inkomen
Zzp’ers en arbeidsongeschiktheid

Iets minder dan de helft van de zelfstandigen
heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het Verbond zoekt dan ook naar manieren om
de hobbels die zelfstandigen ervaren in hun
zoektocht naar een passende arbeidsongeschikt

heidsdekking zo veel mogelijk weg te nemen. De
oplossing zal deels liggen in het bieden van een
handvat waarmee zelfstandigen hun behoeften
beter kunnen vertalen naar een productkeuze.
Dat kan onder meer door:

• Het versimpelen en standaardiseren van
productinformatie.

• Het standaardiseren van informatiemomenten.
Het Verbond zal hier in 2016 samen met
zelfstandigenorganisaties aan werken.
Alternatieve invulling voor en bloc-bepaling

Gebruik van de en bloc-bepaling leidt eens in
de zoveel tijd tot negatieve publiciteit, specifiek
in het geval van de arbeidsongeschiktheidsver
zekering (AOV). Een aantal jaar geleden al heeft
het Verbond verzekeraars dan ook opgeroepen
om de bepaling proportioneel en niet lichtvaar
dig in te zetten. Dit is nog onvoldoende om het
reputatierisico weg te nemen. Daarom werkt
het Verbond in 2016 verder aan een alternatieve
invulling van de bepaling. Uitgangspunten hier
bij zijn (1) dat klanten kunnen rekenen op een zo
constant mogelijke premie en (2) dat als de ver
zekeraar iets wijzigt het vooraf duidelijk is hoe
vaak en wanneer de verzekeraar dat kan doen.
Tegelijk moet de alternatieve invulling verzeke
raars wel ruimte bieden om ten behoeve van de
bedrijfsvoering aanpassingen door te voeren.

re-integratieresultaten. Hoewel recente maatre
gelen nieuw perspectief bieden voor de private
markt, blijven er knelpunten die een effectief
proces in de weg staan. Met name de aanstaande
koppeling van WGA vast en WGA flex per 1
januari 2017 leidt tot nieuwe risico’s maar ook tot
nieuwe kansen. De sector werkt aan een robuuste
private verzekeringsmarkt die wat betreft re-inte
gratie beter kan concurreren met het UWV. Ook
zal er aandacht zijn voor de (politieke) druk op
het stelsel van loondoorbetaling; deze wordt als
te belastend ervaren voor met name kleine werk
gevers. Al met al moet dit in 2016 leiden tot een
duidelijke visie en strategie over een toekomst
vast en effectief stelsel voor sociale zekerheid.

2.4 Leven en inkomen
Verzekerbaarheid ex-kankerpatiënten

Of en tegen welke premie je je kunt verzekeren
hangt af van het risico. Dat betekent dat som
mige mensen bij het afsluiten van een individuele
arbeidsongeschiktheids- of overlijdensrisico
verzekering te maken krijgen met premieopslag
of zelfs uitsluiting. Ook bij ex-kankerpatiënten
is dit vaak het geval. Het Verbond onderzoekt
daarom samen met diverse patiëntenverenigin
gen hoe de verzekerbaarheid voor deze groep
vergroot kan worden. Doel voor 2016 is een
besluit te nemen over de mogelijkheid van het
ontwikkelen van een prognose- of risicomodel
voor bepaalde kankersoorten.

Visie en strategie WGA-markt en doorlopende
discussie loondoorbetaling

Veranderingen op de arbeidsmarkt

De WGA-markt (Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten) is instabiel en leidt binnen de
huidige kaders nog niet automatisch tot de beste

De traditionele verhoudingen op de arbeids
markt zijn flink aan het veranderen. Kijk alleen
al naar de toename van het aandeel zzp’ers. De
13
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verzekeringsbranche wil mede vormgeven aan
de ontwikkelingen en duurzaam aansluiten bij
de veranderende klantbehoefte. Om de verzeke
ringssector zo goed mogelijk voor te bereiden zal
het Verbond in 2016 de key trends op de arbeids
markt vaststellen en de grootste onzekerheden
identificeren. Dat moet leiden tot een trend- en
scenarioanalyse, inclusief mogelijke vervolgstap
pen voor de sector.

2.5 Schade
Schadeverzekeraar van de toekomst

Het Verbond heeft in 2015 een visie geschreven
over de toekomst van schadeverzekeraars. De
voortrazende technologie, veranderende soli
dariteit en klimaatverandering, zijn belangrijke
trends die een grote impact hebben op de core
business van de sector. Komend beleidsjaar krij
gen de vraagstukken die in de betreffende visie
naar voren zijn gekomen speciale aandacht. Het
gaat dan enerzijds om het borgen van belangrijke
verzekeringstechnische randvoorwaarden zoals
risicoselectie, en anderzijds om het taxeren van
nieuwe ontwikkelingen op kansen en bedreigin
gen om hier als sector adequaat op in te kunnen
spelen en mogelijk zelfs aan bij te dragen. Waar
mogelijk zijn deze thema’s in het beleidsplan van
2016 al concreet benoemd, zoals de opkomst van
de zelfsturende auto.
Innovatie zet directe verzekering op kaart

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vragen. Bijvoor
beeld over de directe schadeverzekering, waarbij
de schade van de eigen verzekerde wordt vergoed,
ongeacht of er een veroorzaker aansprakelijk is.
Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het afhandelen van
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de kettingbotsing in Zeeland in 2014. Nieuwe
ontwikkelingen zetten het type verzekering weer
op de kaart. Denk aan de deeleconomie of de
zelfrijdende auto. Bij die laatste kun je je bijvoor
beeld afvragen wie er aansprakelijk is bij schade
– de bestuurder of de softwareleverancier. Is de
directe verzekering de oplossing? Het Verbond
stelt hierover een visie op.
Antwoord op vraagstuk zelfsturende auto’s

Nu misschien nog lastig voor te stellen, maar
over een paar jaar mogelijk heel gewoon: inge
haald worden door een auto met alleen maar
passagiers. En ook nu al worden voertuigen
steeds vaker voorzien van zogeheten ‘rijtaakon
dersteunende’ technologie. Denk aan hulp bij het
inparkeren of afstand houden. Dat brengt veel
vragen met zich mee, bijvoorbeeld over datage
bruik en aansprakelijkheid. De visie daarop die
in 2015 geschreven is, wordt in 2016 dan ook
omgezet in een werkplan, zodat de branche een
concreet antwoord kan geven op die vragen en
kan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Ander klimaat, meer schade

Verder rekenen met de klimaatscenario’s van het
KNMI heeft het uitgewezen: door klimaatveran
dering kunnen we in de toekomst flink meer
schade verwachten. Verzekeraars zullen het
bewustzijn bij overheden, burgers en bedrijven
hierover proberen te vergroten en de uitkomsten
van de rekensom vertalen naar concrete beleids
maatregelen. Dit uiteraard in overleg met
gemeenten en waterschappen. Verder zullen ver
zekeraars aandacht blijven vragen voor een
waterbestendige inrichting van de openbare
ruimte (minder steen, meer groen) en de over
stromingsdekking en mogelijkheden bekijken
om de verzekerbaarheid van het overstromings
risico te verbeteren.
Nieuwe technologie en aansprakelijkheid

3D-printen, drones en ‘internet of things’. Ver
zekeraars moeten en kunnen er wat mee. Maar
dit soort technologische ontwikkelingen leveren
ook veel vraagstukken op, met name waar het
gaat om aansprakelijkheid. In de sector vindt

daarom doorlopend een inventarisatie plaats van
mogelijkheden en risico’s. Deze worden gedeeld
via bijeenkomsten, vaak in samenwerking met
relevante stakeholders. Verzekeraars kunnen zo
beter anticiperen op wat komen gaat, maar er
ook aan bijdragen; door het bieden van oplossin
gen mogelijk maken dat de nieuwe technologie
een plek krijgt in de maatschappij.
Verbod op dakbedekking met asbest

Waarschijnlijk gaat in 2024 een verbod gelden
op dakbedekking met asbest; de vezels kunnen
namelijk erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
Verzekeraars onderschrijven dat gevaar en zullen
de komende jaren meedenken over de route naar
een asbestveilige samenleving. Wat zijn de gevol
gen voor gebouweigenaren en – uiteraard – voor
verzekeraars? Het Verbond zoekt het antwoord
op dit soort vragen, samen met stakeholders als
LTO Nederland, VNO-NCW en het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.
Visie op de zakelijke markt

Van transport tot technische verzekeringen
en de co-assurantiemarkt. Het valt allemaal
onder de ‘zakelijke markt’ met dossiers als
sanctiewetgeving, piraterij en data-analyse die
de business-to-business activiteiten raken. Het
Verbond geeft dit jaar verder invulling aan een
strategische visie op deze brede markt en zal
bijbehorende acties uitvoeren. Daarnaast zullen
verzekeraars samen met makelaars en experts
een document opstellen om het schaderegelings
proces van de co-assurantiemarkt te versnellen
en de rol van alle partijen hierbij te verduidelij
ken. Wat betreft sanctiewetgeving wordt bekeken
of de naleving efficiënter is te organiseren.
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Veiligheid

Veiligheid is een van de speerpunten in de scha
desector. Daarbij gaat het primair om veiligheid
in en om het huis en onderweg, maar ook andere
veiligheidsrisico’s hebben de aandacht van het
Verbond. In 2016 is er speciale aandacht voor de
volgende thema’s:
• Cyberverzekeringen; consumenten en onder
nemers bewust maken van de risico’s van
cybercriminaliteit en de mogelijke schade
hiervan. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de
cybercampagne samen met MKB-Nederland.
• Brandpreventie; voorlichten over brandveilig
leven en voorkomen van brand(schade), onder
meer in samenwerking met de brandweer en de
Brandwondenstichting.
• Criminaliteitsbeheersing; bevorderen van een
veiliger samenleving. Bijvoorbeeld samen met
partners van het Centrum voor Criminaliteit
spreventie en Veiligheid, zoals het ministerie
van Veiligheid en Justitie en de politie, en met
het initiatief van de Nationale Inbraakpreven
tieweken.
• Verkeersveiligheid; specifieke aandacht voor
veiligheid van ouderen en jongeren in het
verkeer en de afwikkeling van blik- en
letselschade.
• Safety Deals en Risicomonitoren; continueren
en waar mogelijk uitbreiden van deze concep
ten, beiden door het Verbond geïntroduceerd.
Gezond volmachtkanaal

De schademarkt kent flink wat volmachten die
taken van verzekeraars uitvoeren. Maar de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
product en de dienstverlening ligt uiteraard
bij verzekeraars. Ook in 2016 zal daarom het
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‘gezonde volmachtkanaal’ op de agenda staan.
Bijvoorbeeld door te werken aan optimale
kwaliteit van data in het kader van Solvency II
en de invoering van een auditframework. Ook
zal de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst
Volmacht worden geüpdatet.
Letselschade efficiënter afhandelen

Verzekeraars krijgen jaarlijks zo’n 60.000
letselschademeldingen binnen. Daarmee gaat een
flinke schadelast gepaard die door diverse ont
wikkelingen steeds verder oploopt. In 2016 zal
het Verbond onder meer onderzoek doen naar
factoren die hieraan bijdragen. Uiteraard is er
ook veel aandacht voor letselschadeslachtoffers,
die baat hebben bij een snelle afwikkeling van
de zaak. Verzekeraars zullen blijven werken aan
verbetering van dit proces door met partijen in
de branche afspraken te maken over normering
en efficiënter werken.
Toegang tot het recht

Toegang tot het recht. Dat moet er zijn voor
iedereen. Rechtsbijstandverzekeraars voorzien al
jaren in deze behoefte. Toch wordt deze toegang
tot het recht steeds schaarser. Want terwijl de
vraag ernaar toeneemt, wordt de hulp die
financieel wordt gesteund door de overheid
schraler. Vraag aan de verzekeringssector: hoe
kunnen we de toegang tot het recht voor steeds
meer mensen open houden? In 2016 werken we
aan het antwoord op die vraag. Daarbij hebben
we uiteraard ook aandacht voor de verwachte
uitspraak van het EU-hof over de vrije advocaat
keuze en de definitie van een administratieve
procedure – die uitspraak bepaalt wanneer de
verzekeraar moet vergoeden.

Hoofdstuk 3
Overige dossiers Beleid
3.1 Algemene beleidszaken
Financiële Transactietax

Een aantal Europese landen werkt aan de
introductie van een Financiële Transactietax.
Nederland doet daar niet aan mee omdat de
voorstellen niet voldoen aan de voorwaarden die
Nederland stelt. Ook het Verbond verzet zich
tegen de introductie, want de tax kan nadelige
gevolgen hebben voor de Nederlandse economie
en verzekerden. Actuele ontwikkelingen worden
dus, ook in 2016, nauwgezet gevolgd.

Balansmanagement en economische
ontwikkelingen

Hevige concurrentie, langdurige lage rente en het
bedrijfsmodel van levensverzekeraars dat onder
druk staat. Uitdaging genoeg in de verzekerings
sector. Zaak om al deze ontwikkelingen goed in
de gaten te houden en er waar mogelijk samen
met de leden op in te spelen. Dat doet het Ver
bond dan ook, met in 2016 onder meer aandacht
voor het level playing field tussen banken en
17
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pensioenfondsen, lang leven swaps en de
Matching Adjustment.
Belastingen

Verzekeraars hebben met verschillende belasting
dossiers te maken. In 2016 zal er vooral aandacht
zijn voor de Vennootschapsbelasting, btw en
Assurantiebelasting. In dat laatste geval gaat het
bijvoorbeeld om een goede afhechting van de
ministeriele regeling voor tariefwijzigingen en
het voorkomen van een verhoging van de
assurantiebelasting.
Verslaggeving

Het Verbond houdt vinger aan de pols bij de
ontwikkeling van de verslaggevingsstandaard
voor verzekeringen (IFRS 4 fase 2) en financiële
producten (IFRS 9). Doel is te komen tot goede
boekhoudregels voor verzekeraars. Verder werkt
de sector in dit kader aan een goede voorberei
ding van ‘pillar 3 rapportages Solvency II’ in
2017 en is er aandacht voor goed werkbare en
kostenneutrale invulling van betrokkenheid van
een externe accountant bij Solvency II-rapporta
ges (zie meer over Solvency II in hoofdstuk 2.1).
Integere bedrijfsvoering

Verzekeraars doen er alles aan om witwassen en
financiering van terroristische activiteiten met
verzekeringsgelden te voorkomen. Bijvoorbeeld
door alle transacties te monitoren. Het IMF heeft
Nederland in 2015 geëvalueerd op dit soort prak
tijken en ook DNB heeft hier al enkele jaren aan
dacht voor. Uiteraard zal de sector ook in 2016
aandacht hebben voor het thema. Het Verbond
zal het bewustzijn hiervan bij de leden vergroten
en hen ondersteunen bij de aanpak.
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Wet- en regelgeving beleggingen

De aandeelhoudersrichtlijn, securitisaties, EMIR.
Jaarlijks verschijnen er consultaties die impact
kunnen hebben op het beleggingsbeleid of
balansmanagement van verzekeraars. Het
Verbond informeert de sector hierover.
Daarnaast werkt het Verbond aan standpunten
over deze consultaties, en draagt deze uit naar
stakeholders als Insurance Europe, het ministerie
van Financiën en DNB.
Interne audits bij kleine verzekeraars

Uitvoeren van interne audits is voor kleine
verzekeraars minder makkelijk dan voor grote
bedrijven. Kun je bijvoorbeeld wel een goede
audit uitvoeren met maar één auditor? Het
Verbond wil kleine verzekeraars hierbij helpen.
Daarbij ligt in 2016 de focus op de inrichting van
de interne audit-functie. Ook wil het Verbond
good practices voor kleine verzekeraars tot stand
brengen, die voldoen aan de eisen van het
Instituut van Internal Auditors, de NBA en DNB.
De ervaringen worden via een platform gedeeld.
Goed werkend betalingsverkeer

Op het gebied van Europees betalingsverkeer
gebeuren diverse dingen waarmee ook verzeke
raars te maken hebben, bijvoorbeeld het nieuwe
elektronisch machtigingssysteem eMandate.
Het Verbond zal hiervoor waar mogelijk input
leveren en zo bijdragen aan een goed werkend
systeem. Andere aandachtsgebieden in 2016:
terugbrengen van het aantal geweigerde incasso’s
en consumentenbescherming. Waar nodig zal
het Verbond hiervoor klankborden met een des
kundigenpanel en uiteraard de leden informeren
via bijeenkomsten en circulaires.

kosten, product en dienstverlening. Het Verbond
streeft dan ook actief naar het voorkomen van
ongeoorloofde beperkingen van concurrentie
en heeft daar praktische instrumenten voor.
Bijvoorbeeld complianceregelingen die leden
helpen voorkomen dat het nationale of Europese
mededingingsrecht wordt geschonden. Zo hoopt
het Verbond ook in 2016 niet te maken te krijgen
met een overtreding die voorkomen had kunnen
worden.
Kennis over compliance

Vermindering kosten naleving en toezicht

500 miljoen euro. Dat zijn de jaarlijkse kosten
voor naleving in toezicht in de verzekeringssector
(inclusief zorg). En dat geld – meer dan vijf
procent van de totale bedrijfskosten van verze
keraars – kan niet geïnvesteerd worden in andere
zaken, zoals innovatiekracht. Het Verbond
probeert de kosten voor naleving en toezicht
daarom te reduceren. Onder meer door kritisch
te monitoren en te beoordelen. En soms door
samen met Actal misstanden in regeldruk en
-kosten aan te kaarten en efficiencymaatregelen
voor te stellen.
Mededinging

De consument moet ervan op aan kunnen dat de
verzekeringssector integer handelt en betrouw
baar is. Concurrentie is daarbij een belangrijk
fundament: daarmee houd je elkaar scherp op

Het Verbond ondersteunt de leden bij het vol
doen aan de wet- en regelgeving en zelfregu
lering. Dat gebeurt bijvoorbeeld via bindende
zelfregulering met gedragsregels en een verplicht
assessment. Het Verbond organiseert daarnaast
themabijeenkomsten over het onderwerp en
biedt veel kennis via het speciale Compliance
Portal, waar compliancethema’s op een bondige
manier worden besproken – inclusief links naar
relevante artikelen. En ook via Twitter kunnen
de leden hun kennis op het gewenste niveau
houden.
Bijdrage aan energiebesparing

Zowel op nationaal als op internationaal niveau
heeft de verzekeringssector toegezegd een bij
drage te leveren aan energiebesparing. Nationaal
gaat het om een vierjarig convenant met de over
heid, waarin is afgesproken jaarlijks twee procent
energie te besparen. Internationaal gaat het om
de Principles of Sustainable Insurance – een
initiatief van de VN, dat naadloos aansluit bij de
uitgangspunten van de Gedragscode Verzeke
raars. Rol van het Verbond is het promoten van
de principes.
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Zelfregulering

Naast wet- en regelgeving houden leden van het
Verbond zich aan zelfregulering. Dat stimu
leert het zelfreinigend vermogen van de sector
en speelt een rol bij het vergroten van het ver
trouwen van de klant. In 2016 zal het Verbond
vooral aandacht hebben voor het promoten van
de regulering – het moet in de bedrijfstak en
daarbuiten immers hoog op de agenda blijven
staan en zichtbaar blijven. Verder zullen de er self
assessments over de naleving worden uitgevoerd
en blijft ook klachtbehandeling een belangrijk
thema. Het Verbond blijft in dialoog met de
AFM en de Stichting toetsing verzekeraars om
te kijken of er synergievoordelen te bereiken zijn
om kosten te besparen.
Opleidingen

Goede aansluiting tussen opleidingen en verze
keraars zorgt voor een groot aanbod van kundige
medewerkers. Daarom zal het Verbond een net
werk van relevante opleidingen opzetten aan de
hand van een contourschets van medewerkerpro
fielen. Ook is het Verbond vertegenwoordigd in
de sectorkamer Financiële Dienstverlening van
de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs
bedrijfsleven. Daarnaast neemt het Verbond deel
aan de commissie Hoger Onderwijs van VNONCW.
Vakbekwaamheid

Voor 1 januari 2017 moeten alle medewerkers
aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoen.
Dat moet ervoor zorgen dat de klant kan reke
nen op advies en informatie van hoge kwaliteit.
Komend jaar kenmerkt zich dus als een over
gangsperiode waarin verzekeraars zich moeten
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inzetten om te voldoen aan die nieuwe eisen.
Het Verbond ondersteunt daarbij. Daarnaast zal
het Verbond in dialoog blijven met bijvoorbeeld
de AFM en CDFD over verdere verbetering van
het bouwwerk. Verder zal er aandacht zijn voor
mogelijke modules Volmacht, Uitvaart en
Krediet.
Idensys en BankID - uniforme inlogaccounts

Het Verbond participeert in het Strategisch
Beraad van Idensys (voorheen eID Stelsel NL).
Met behulp van Idensys-middelen zal de consu
ment vanaf 2017 bij zowel bedrijven als de over
heid in kunnen loggen. Het Verbond participeert
sinds 2014 in diverse expert- en werkgroepen van
de overheid om Idensys zo snel mogelijk van de
grond te krijgen. Met behulp van enkele leden
van de Taskforce Ketenintegratie wordt ook
meegewerkt aan pilots van Idensys. Ook nemen
zij deel aan pilots van BankI, een uniforme
inlogmiddel van de banken (complementair aan
Idensys). De poliskluis (zie hoofdstuk 2.1) neemt
ook deel aan deze pilots die tot medio 2016
plaatsvinden.

3.1.1 Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsmarktbeleid

De arbeidsmarkt vergrijst en vergroent, waar
door arbeidsparticipatie volop in de belangstel
ling staat. Hoe geven verzekeraars daar handen
en voeten aan? Hoe komen zij met deze veran
derende markten, toenemende concurrentie en
veeleisende klanten aan goed gekwalificeerd per
soneel? En hoe behouden zij dat personeel? De
sector buigt zich komend jaar over deze vragen,
waarbij de eerder ontwikkelde visie op het soci

aal beleid leidend is. Deze zal tussentijds geüp
datet worden in overleg met de vakbonden. Er
zal een arbeidsmarktactieplan worden opgesteld
waaraan in 2016 invulling zal worden gegeven.

productiviteit. Daarmee is het een belangrijke
factor op de arbeidsmarkt. Daarom zet het
Verbond de activiteiten op dit gebied voort: de
Arbocatalogus en gezondverbond.nl worden ver
der onderhouden en waar nodig verbeterd.

Cao-projecten

Arbeidsparticipatie, pensioenen, arbeidstijden
en -toeslagen. Op het gebied van de cao staat
ook in 2016 weer genoeg op stapel. Zo wordt een
studie uitgevoerd over het flexibiliseren van de
regels voor arbeidstijden en onderzoek gedaan
naar afschaffen, vereenvoudigen en versoberen
van toeslagen. Verder zal het project Arbeidspar
ticipatie, een opvolger van het Wajong-project,
vorm krijgen en zullen de thema’s uit de Sociale
Agenda verder worden uitgewerkt.

Inzetbaarheidsbeleid

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid heeft
op diverse fronten positief effect. Het zorgt voor
een flexibele werkorganisatie, die productief is
en tegen aanvaardbare kosten. De verzekerings
branche vraagt om een dergelijke cultuurveran
dering – ook om beter aan te kunnen sluiten bij
de huidige arbeidsmarkt. Het Verbond heeft daar
in 2015 al werk van gemaakt, onder meer door
de website verzekerjeinzet.nl te vernieuwen. Daar
gaat het Verbond in 2016 mee door.

Arbocatalogus

Goede arbeidsomstandigheden leiden tot gezon
dere en gemotiveerde werknemers en een hogere

Bijdrage aan vakorganisaties

Bij de totstandkoming van de cao is afgesproken
dat het Verbond een bijdrage levert aan de vak
organisaties. De bonden gebruiken deze bijdrage
voor cao-voorlichting en ondersteuning.

3.2 Leven
Alternatief doorsneepremie en opbouw

Bij veel pensioenregelingen betaalt iedereen pro
centueel dezelfde premie en bouwt iedereen het
zelfde op. Oorspronkelijk solidair, maar door de
vergrijzing en de veranderende arbeidsmarkt niet
meer houdbaar: jongeren betalen economisch
gezien te veel en ouderen hebben juist voordeel.
In 2020 wordt deze systematiek dan ook afge
schaft. In 2016 onderzoekt het kabinet hoe en zal
hier debat over gevoerd worden. Ook het Ver
bond zal in 2016 aan dit debat deelnemen. Aan
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dachtspunt hierbij is dat de afschaffing niet leidt
tot een lagere pensioenopbouw voor deelnemers
aan een regeling met actuarieel faire opbouw.
Verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds
zijn medewerkers uit de betreffende bedrijfstak
verplicht aangesloten. Er is geen keuzevrijheid
voor werkgevers. Het Verbond zal in 2016 verder
toetsen welke vorm van verplichtstelling het
meest toereikend is voor de langetermijntrends.

Nieuw systeem waardeoverdracht

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkge
legenheid werkt aan een wetswijziging voor de
waardeoverdracht voor pensioendeelnemers. Het
Verbond houdt daarbij vinger aan de pols, want
het huidige systeem kent bijvoorbeeld als nadeel
dat er bijbetalingen nodig zijn als de overgedra
gen waarde te laag is. Bovendien hebben de deel
nemers weinig kennis over de mogelijkheden.
Doel van de lobby van het Verbond is het laten
verdwijnen van de bijbetalingsproblematiek en
het eenvoudiger maken van het proces.

Variabele pensioenuitkering

Vanaf juli 2016 wordt het voor pensioenuitvoer
ders mogelijk om bij premie- en kapitaalover
eenkomsten aanpasbare uitkeringen aan te
bieden. Interessant voor de deelnemers, want bij
dit soort overeenkomsten kan zo mogelijk een
beter pensioenresultaat worden behaald. Voor
de sector is de taak weggelegd ervoor te zorgen
dat deelnemers goed geïnformeerd worden. Zij
moeten immers goede keuzes kunnen maken op
momenten die relevant zijn voor de (uiteinde
lijke) pensioenuitkering.

Onderzoek collectieve waardeoverdracht

Pensioenleeftijd die meebeweegt

Effect vergrijzing op pensioenuitvoering

Pensioenregelingen waarbij de pensioenleeftijd
meebeweegt met de AOW-leeftijd. Ze bestaan
nog niet, maar de Commissie verzekeraars – die
in maart 2015 de kansen en belemmeringen voor
de sector in kaart bracht – zou dat niet gek vin
den en deed het als aanbeveling. Het Verbond
zou graag zien dat dit wettelijk mogelijk wordt.
2016 zal vooral in het teken staan van vervolg
overleg hierover met de diverse betrokken minis
teries.

De langere levensverwachting kan een mogelijk
disruptief effect hebben op de samenleving: de
overheid die minder budget heeft voor sociale
zekerheid en zorg, ouderen die langer moeten
werken, meer leeftijdsbewust arbeidsmarktbe
leid. Ook de rol van verzekeraars – nu vooral bij
vermogensvorming (opbouwfase van pensioen)
en afdekken van risico’s (uitkeringsfase) – zal
veranderen. Verwachting is dat die rol vooral
breder wordt, bijvoorbeeld omdat ouderen meer
behoefte hebben aan advies en begeleiding rond
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Als een werkgever overstapt naar een andere
pensioenuitvoerder kan hij het verzoek doen tot
collectieve waardeoverdracht. Hieraan kleven
echter wel wat uitvoeringslasten. De sector zal
komend jaar onderzoeken of deze verminderd
kunnen worden, bijvoorbeeld door te werken
met een modelovereenkomst. Eerste stappen in
dat ‘onderzoek’ zijn het in kaart brengen van
de huidige werkwijze en het inventariseren van
knelpunten daarbij.

en tijdens pensionering. In 2016 zal het Verbond
deze behoeften en de mogelijkheden hiervan in
kaart brengen.
Aanpassing pensioenfondsenrichtlijn

De Europese richtlijn voor pensioenfondsen (de
pensioenfondsenrichtlijn) wordt aangepast. Dit
moet er onder meer voor zorgen dat de Euro
pese markt voor bedrijfspensioenvoorzieningen
beter van de grond komt. Het Verbond blijft zich
ervoor inzetten dat de regels voor pensioencom
municatie in de pensioenfondsenrichtlijn niet
gedetailleerd zijn maar principle-based en dat
zij aansluiten bij de Nederlandse wetgeving en
praktijk.
Pensioen in ontwikkelingslanden

Het Verbond en de Pensioenfederatie hebben in
2011, met steun van het ministerie van Buiten
landse Zaken, de Stichting Duurzame (Micro-)
Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO)
opgericht. Doel is om inwoners van ontwikke
lingslanden toegang te bieden tot collectieve pen
sioenvoorzieningen. SDMO wil kennis en erva
ring delen. In 2016 is een van de doelstellingen
om meer kennisuitwisseling tot stand te brengen
tussen verzekeraars en de projectorganisatie in
India en Ghana.
Informatieverstrekking aan Belastingdienst

De Belastingdienst maakt volop gebruik van
financiële gegevens die verzekeraars van hun
klanten aanleveren. En dat wordt alleen maar
meer, onder meer door buitenlandse wetgeving
als FATCA en CRS. Daarom werken de sector en
de Belastingdienst doorlopend aan verbetering
van de informatieoverdracht en het wegnemen

van knelpunten daarbij. Zo zullen in 2017 het
kanaal en het leveringsformat wijzigen. Daar
voor is in 2015 al een handleiding gepubliceerd.
In 2016 wordt alweer gewerkt aan het vervolg
daarop: de handleiding 2018.
Europese financiële bijsluiter

De Europese Commissie wil binnen de EU een
KID (Key Information Document) verplichtstel
len voor verzekeringsproducten met een beleg
gingscomponent. Dit KID is in feite een Euro
pese variant van de financiële bijsluiter zoals we
die in Nederland al kennen. Om ervoor te zorgen
dat de klant het overzicht op een vertrouwde
manier kan behouden en om de kosten te mini
maliseren, wil het Verbond dat het KID zoveel
mogelijk aansluit op deze Nederlandse financiële
bijsluiter. Ook in 2016 zal het Verbond daarvoor
lobbyen, uiteraard in nauw overleg met de AFM
en Insurance Europe.
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EIOPA. Uiteraard zal het Verbond ook de voort
gang van de plannen en het onderzoek blijven
monitoren.
Positioneren uitvaartbranche

Herstellende woningmarkt

De financiële crisis heeft ook op de huizenmarkt
zijn sporen nagelaten – de hypotheekmarkt is
sterk veranderd. Wel is de woningmarkt zich
langzaamaan aan het herstellen. Aan de sector
komend jaar de taak zoveel mogelijk gebruik
te maken van de kansen die deze aantrekkende
markt biedt. Daarnaast houdt het Verbond vin
ger aan de pols bij nieuwe regelgeving, om daar
bij de belangen van verzekeraars te behartigen.
Europees pensioenproduct

Om de Europese economie te stimuleren heeft
de Europese Commissie de Capital Market
Union ontwikkeld. Mogelijk onderdeel daarvan
is een Europees persoonlijk pensioenproduct,
een personal pensions plan. De commissie zal
dat onderzoeken. Eind 2015 is een Nederlands
standpunt geformuleerd, in 2016 zal de sector dat
standpunt uitdragen, zodat dat standpunt zoveel
als mogelijk meegenomen wordt. De sector doet
dat in overleg met de AFM, Insurance Europe en
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Op het gebied van uitvaartverzekeringen zijn
de afgelopen jaren veel stappen gezet; met name
om de klant meer centraal te stellen. Denk aan
de invoering van het provisieverbod en verande
ringen in klantbenadering. Deze ontwikkelingen
moeten verder verfijnd en geborgd worden. Ver
der zal de sector in 2016 werken aan het beter
positioneren van de branche bij stakeholders.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor het Solvency
II-standaardmodel voor uitvaartverzekeraars en
de knelpunten ervan.
PPI en banksparen

Verzekeraars kunnen in toenemende mate
waarde creëren voor klanten buiten het traditio
nele domein van verzekeringen. Op pensioenge
bied gaat het dan vooral om bankspaarproducten
voor de individuele aanvulling van het pensioen,
premiepensioeninstelling (PPI) en mogelijk in
de nabije toekomst het Algemeen pensioenfonds
(APF). Daarom zijn de activiteiten van verzeke
raars op het gebied van banksparen en PPI vanaf
2016 onderdeel van het Verbondslidmaatschap.
Veel van de issues die op deze terreinen spelen,
maken al deel uit van het Verbondsbeleid. Denk
aan de toekomst van het pensioenstelsel, pen
sioencommunicatie, doorbeleggen na pensioen
datum, de samenhang tussen wonen, pensioen
en zorg, et cetera. In de komende maanden
wordt in samenspraak met de belanghebbenden
vastgesteld op welke punten de uitbreiding van
het lidmaatschap ook leidt tot een uitbreiding

van de beleidsagenda van het Verbond. Tevens
vindt besluitvorming plaats over de vraag wat
de rol van het Verbond is ter vertegenwoordiging
en ondersteuning van de vanaf 1 januari 2016
te verwachten APF’en.

3.3 Inkomen
Dataregister AOV

Bij elke aanvraag van een arbeidsongeschikt
heidsverzekering (AOV), en elke claim, krijgen
verzekeraars flink wat gegevens binnen. Ver
zamelen en vastleggen van deze gegevens kan
bijdragen aan het verbeteren van de toeganke
lijkheid van een AOV voor zelfstandigen. In 2015
is onderzocht of een dergelijk dataregister haal
baar en uitvoerbaar is. Belangrijke vraag daarbij
is hoe een dergelijk register zich verhoudt tot
bijvoorbeeld de wetgeving op het gebied van pri
vacy. In 2016 zal het Verbond aan de hand van de
uitkomsten van die studie besluiten hoe verder te
gaan met het idee voor het register.

Convenant herbeoordelingen

In 2013 is het convenant herbeoordelingen in
werking getreden. Dit convenant biedt een basis
voor afspraken over de informatie-uitwisseling
tussen het UWV en WGA-verzekeraars. Het
convenant wordt periodiek geëvalueerd en zono
dig aangepast, zo is het in 2014 uitgebreid zodat
verzekeraars ook tijdens de loongerelateerde uit
keringsperiode een herbeoordeling kunnen aan
vragen bij het UWV. In 2016 werkt het Verbond
verder aan oplossingen voor bestaande knelpun
ten. Ander doel is te komen tot een efficiënter
aanvraagproces.
Betere informatie-uitwisseling met UWV

Dubbele handelingen en lange processen rond
bezwaar- en beroepsprocedures – er lekt flink
wat capaciteit weg in de samenwerking tus
sen verzekeraars en het UWV. Beter inzicht in
elkaars handelen kan leiden tot betere en effici
ëntere processen. In 2016 zal de sector daar dan

Onderzoek claimbeoordeling AOV

De behandeling van claims bij de arbeidson
geschiktheidsverzekering staat er niet goed op:
media-aandacht voor het onderwerp suggereert
dat verzekeraars er bij langdurige arbeidsonge
schiktheid alles aan doen om maar niet te hoe
ven uitkeren. Het Verbond onderzoekt daarom
sinds half 2015 waar de schoen wringt bij het
behandelingsproces van de claim. Daarvoor zijn
onder meer gesprekken gevoerd met betrokken
partijen. In 2016 zal het Verbond hiermee door
gaan, waarbij de focus meer zal liggen op de
maatregelen die genomen kunnen worden naar
aanleiding van het onderzoek.
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ook aan werken. Doel is dat beide partijen de
juiste inspanningen kunnen verrichten op basis
van de juiste informatie. Zo kunnen zij hun
capaciteit zo gericht mogelijk inzetten.

Ratificatie VN-verdrag handicap

‘Verzuimverzekeraars privacy proof’. Dat is het
doel wat de sector nastreeft. Uiteraard, want
ook verzekeraars moeten handelen in overeen
stemming met de wet- en regelgeving omtrent
privacy. Maar zijn er speciale regels bij ziektever
zuim, waarbij diverse partijen betrokken zijn?
Speciaal voor WGA-verzekeraars heeft het Ver
bond een document opgesteld over de omgang
met de uitwisseling van informatie gedurende de
eerste twee ziektejaren. In 2016 zal de sector dit
document verder onder de loep nemen en rele
vante informatiestromen en knelpunten daarbij
vaststellen. Als dat nodig is zal er praktische
informatie worden toegevoegd.

Gelijke behandeling is een onaantastbaar onder
deel van de samenleving. Verzekeraars mogen
dan ook geen direct onderscheid maken bij het
aanbieden van verzekeringen. Dat is geregeld
in de ratificatie van het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap en de
wijziging van de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte die daar
deel van uitmaakt. Indirect onderscheid is wel
toegestaan mits dit objectief gerechtvaardigd is
door een legitiem doel, en de middelen voor het
bereiken van dat doel passend en noodzakelijk
zijn. De praktische uitwerking van dit uitgangs
punt kan echter op gespannen voet staan met
de verzekeringspraktijk. Het Verbond streeft er
dan ook naar om de uitgangspunten van gelijke
behandeling en de verzekeringseconomische
uitgangspunten zo veel mogelijk met elkaar in
balans te brengen.

3.4 Leven en inkomen

3.5 Schade

Verzekerbaarheid mensen met een chronische
aandoening

Risico’s in de agrarische sector

Privacy bij verzuimverzekeraars

Een hypotheek of arbeidsongeschiktheidsver
zekering (AOV) afsluiten als je een chronische
aandoening hebt. Niet altijd makkelijk; som
migen krijgen te maken met premieopslag of
(medische) uitsluiting. En dus vooral: met
teleurstelling. Het Verbond onderzoekt daarom
of het mogelijk is om de toegang tot de AOV en
de overlijdensrisicoverzekering te vergroten voor
chronisch zieken en gehandicapten. Daarover
overlegt het Verbond met diverse patiëntenorga
nisaties. Ook in 2016 zal het Verbond dat blijven
doen.
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De agrarische sector kent specifieke risico’s.
Denk aan infectieziekten of stalbranden. Doel in
het 2016 is het aantal ongevallen met landbouw
voertuigen omlaag te brengen, net als het aantal
stalbranden. Verder zullen verzekeraars meer
internationale kansen benutten om het aantal
deelnemers aan de brede weersverzekering te
verhogen. Wie weet draagt het expertseminar in
oktober 2016 daaraan bij. Agrarische experts uit
heel Europa komen daar samen om onderzoek te
doen naar de gevolgen van klimaatverandering
voor bijvoorbeeld schade aan gewassen.

Bekendheid kredietverzekeringen

Levert een ondernemer op krediet, dan loopt
hij best wat risico’s. Want wat als zijn handelspartner failliet gaat? Als de ondernemer een
kredietverzekering heeft, krijgt hij die rekening
alsnog betaald. Maar niet iedereen weet dat nog.
Het product is relatief onbekend, maar wordt wel
steeds belangrijker. Zeker gezien de globalisering
en toename van internationale conflicten. De
sector zal komend jaar daarom werken aan meer
bekendheid van het product. Ander speerpunt
voor 2016 is het voorkomen van fraude.
De digitale rechter

De rechtspraak is bezig met een grootscheepse
digitalisering. Rechtsbijstandverzekeraars zijn

daar nauw bij betrokken, bijvoorbeeld door te
participeren in werk- en klankbordgroepen. In
2016 start de rechtspraak met de invoering van
het voeren van digitale procedures. Eind 2016 zal
de rechtsbijstand via deze weg van start gaan.
Doorverkoop geannuleerde reizen

Reis geannuleerd? Dan wordt deze doorverkocht.
Soms door de reiziger zelf, maar ook door tour
operators. Zij verdienen daardoor twee keer
aan dezelfde reis, soms met winst. Terwijl de
verzekeraar de annulering wel gewoon betaalt.
In 2016 onderzoeken verzekeraars de omvang
van dit ‘probleem’ en verkennen ze mogelijkheid
om alleen daadwerkelijk geleden schade te
vergoeden. Dat doen ze samen met de ANVR.
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Medische kosten in het buitenland

Reis- en zorgverzekeraars werken samen bij het
afhandelen van medische kosten in het buiten
land, daarbij is namelijk een samenloop. Het
convenant met Zorgverzekeraars Nederland dat
hiervoor is opgesteld loopt af en wordt in 2016
vernieuwd. Doel hiervan is het eenvoudiger
afwikkelen van de samenloop. Bijkomende acti
viteiten zijn het betrekken van de alarmcentrales
en het informeren van reizigers.
Calamiteiten in het buitenland

Bij een calamiteit in het buitenland waarbij
Nederlanders betrokken zijn, is snel handelen
geboden. Daarbij is goede samenwerking tussen
alarmcentrales en verzekeraars noodzakelijk.
Maar daarbij is er ook een spanningsveld: de
alarmcentrale wil snel schakelen, terwijl de ver
zekeraar tijd nodig heeft de dekking en mogelijke

vergoeding te bepalen. In 2016 brengen verzeke
raars deze processen beter in kaart zodat ze beter
gestroomlijnd kunnen worden. Het resultaat
krijgt een plek in het ‘draaiboek calamiteiten’.
Regresconvenanten sociale wetten

Er bestaan diverse convenanten die de afwikke
ling van kosten tussen uitkeringsinstanties en
aansprakelijkheidsverzekeraars stroomlijnen en
vergemakkelijken. Een aantal van deze conve
nanten loopt af en moet worden aangepast aan
veranderde wetgeving, denk aan de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene
Nabestaanden Wet. Verzekeraars gaan daarmee
aan de slag om te zorgen voor snelle afwikkeling
voor degenen die aanspraak kunnen maken.
En te zorgen voor een evenredige verdeling van
schadelast.
Nieuwe risico’s

Afgelopen jaar zijn (nieuwe) grootschalige
incidenten en risico´s uitgebreid in kaart
gebracht. Denk ook aan overstroming, molest
en terrorisme – nieuwe ‘onverzekerbare’ risico’s.
Daarbij is aangegeven of deze incidenten (regu
lier) verzekerbaar zijn en welke instrumenten
het Verbond en individuele verzekeraars kunnen
inzetten om de afwikkeling ervan te stroomlij
nen. Hierbij is het belang van adequate commu
nicatie onderstreept. Ook is er een digitale beslis
boom ontwikkeld die, samen met de genoemde
instrumenten, in 2016 wordt geëvalueerd en waar
nodig wordt verbeterd en aangevuld. Een belang
rijke nog niet altijd beantwoordde vraag is welk
gremium binnen de vereniging besluit tot het
activeren van een instrument in de beslisboom.
Dit zal in 2016 nader worden ingevuld.
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Hoofdstuk 4
Overige afdelingen
4.1 Dienstverlening
De diverse diensten die het Verbond
zijn leden biedt, zijn gebundeld in de
afdeling Dienstverlening. Overkoepelend
doel van de afdeling is het bijeenbrengen
én verspreiden van kennis en informatie.
In 2016 wil het Verbond de diverse
diensten nog meer in samenhang
aanbieden, uiteraard afgestemd op
actuele behoeften van de leden.

Ingrijpende veranderingen binnen en buiten de
sector benadrukken de wens en noodzaak voor
een flexibele, klantgerichte dienstverlening.
Onze verschillende kennisdiensten worden dan
ook uitgebreid en verstevigd, met meer samen
hang, kwaliteit en flexibiliteit in de uitvoering.
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
(CBV)

Het Verbond en zijn leden hebben de afgelopen
jaren flink geïnvesteerd in het verhogen van het
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fraudebewustzijn en implementatie van beleid
en maatregelen rondom fraudebeheersing. Het
is tijd voor een volgende stap: Fraudebeheersing
2.0. Dat betekent meer aandacht voor preventie,
datadeling en communicatie en het uitbreiden
van samenwerking met relevante stakeholders.
In zijn algemeenheid moet de fraudebestrijding
meer streetwise worden. Het CBV gaat – naast
uitbouw van de aanpak van verzekeringscrimi
naliteit in brede zin – extra aandacht geven aan
fraudebeheersing in de sectoren Leven en Inko
men. Ook is er aandacht voor de manier waarop
verzekeraars risico’s en kwetsbaarheden kunnen
verminderen, die ontstaan door de voortgaande
digitalisering van werkprocessen. Dit houdt
onder meer in:

• Versterken publiek-private samenwerking bij

aanpak van verzekeringsfraude en -crimina
liteit. Het succesvolle Convenant Tipgelden
wordt opgefrist en afspraken omtrent uitwisse
ling van daderinformatie en snelle verwerking
van gegevens over gestolen voertuigen worden
geformaliseerd. Daarnaast gaat het CBV in
2016, in samenwerking met het ministerie van
Veiligheid en Justitie, de politie en de stichtin
gen SODA en DAAD, een nieuwe afdoenings
methode lanceren voor gevallen van verzeke
ringsfraude. Hiermee wordt op sectorniveau
een krachtig preventief signaal afgegeven dat
verzekeraars fraude, óók in relatief lichte geval
len, nooit tolereren.
• Meer regie op cybersecurity in de keten. In
2016 start CBV een pilot met een sectoraal
Computer Emergency Response Team (CERT)
met als doel (1) het bevorderen van onderlinge
samenwerking en informatie-uitwisseling
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op bedrijfstakniveau, (2) het faciliteren van
afstemming tussen verzekeraars en publieke
partijen in het cybersecurity domein en (3)
het bieden van ondersteuning bij collectieve
beleidsvraagstukken.
• Intensiveren samenwerking met externe stich
tingen (met name St. CIS, St. PV, St. EPS). Zo
wordt in samenwerking met de Stichting Cen
traal Informatie Systeem (CIS) in 2016 de CIS
Referentie Tool (CRT) als centraal zoeksysteem
voor opsporingsinstanties en Veiligheidsafdelingen van verzekeraars ingezet. De CRT
vergroot de samenwerking tussen (publieke en
private) deelnemende partijen en stelt het CBV
in staat op verzoek objecten en subjecten aan
de bijbehorende verzekeraar te koppelen voor
doeleinden op het terrein van fraudebeheer
sing, veiligheid en integriteit.
Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Dertig statistieken, onderzoeken voor bench
markdoeleinden en consumentenonderzoek. Het
CVS zet in 2016 de reguliere werkzaamheden
door. Daarnaast is er aandacht voor actualiteiten,
denk aan schade tijdens de jaarwisseling. Verdere
bijzonderheden voor komend jaar:

• Ontwikkelen meerjarige datastrategie. Het

Verbond beschikt over (toegang tot) een schat
aan informatie en is ervaren in onderzoek. Dat
is een belangrijke asset in een tijd waarin de
enige zekerheid is dat data steeds belangrijker
worden. Dit vereist een sterkere coördinatie op
het gebied van data-uitwisseling en (capaciteit
voor) dataduiding, met externe partners waar
opportuun. Samen met leden zal een meerja
rige datastrategie worden ontwikkeld, op basis

Insurance Academy

Vanuit de Insurance Academy, gevormd in 2015,
worden leden van het Verbond voorzien van
kennis en kunde waardoor zij kunnen bijdragen
aan een blijvend sterk verzekeringsbedrijf. Dat
gebeurde al, maar de Academy zorgt ervoor dat
dat beter gebundeld, effectiever en klantgericht
gebeurt. Op de volgende manieren:

• Bijeenkomsten; er staan tientallen bijeen

van criteria als relevantie (voor leden), strate
gische fit (rol Verbond), uniciteit (toegevoegde
waarde) en operationele impact (met flexibili
teit als randvoorwaarde).
• Vernieuwd klantonderzoek – Klantmonitor
Verzekeraars – waarmee de sector nog transpa
ranter wordt over de prestaties van individuele
verzekeraars.
• Samenwerking met CBS (ten behoeve van het
Pensioenregister) wordt voortgezet. Verder zal
het CVS samen met de werkgroep AOV werken
aan een nieuw kansenstelsel AOV Individueel.
Ook wordt in samenwerking met het UWV een
nieuwe statistiek ontwikkeld met risico-infor
matie omtrent de ERD-WGA-verzekering.
• CVSnet zal uitgebreid worden met meer sta
tistieken en een functionaliteit waarmee geau
toriseerde gebruikers deelnemersrapportages
en benchmarkbestanden kunnen downloaden.
Het per mail versturen van uitkomsten wordt
afgebouwd.

komsten op het programma, waaronder twee
grote ledenevents. Nieuw in 2016 zijn enkele
webinars, digitale ‘Academy Talks’ en TedX’en
waarin diverse onderwerpen op een aanspre
kende manier voorbij komen.
• Innovatie en trends; de succesvolle innovatie
sessies en trendavonden krijgen ook in 2016
weer een plek in het programma. Daarnaast
zullen komend jaar – aan de hand van een
nieuw rapport van TNO – nieuwe onder
zoeksvragen worden uitgewerkt en nieuwe
activiteiten als ‘innovatieboostcamps’ worden
opgepakt. Het insuranceLAB blijft leden een
inspirerende en creatieve ruimte bieden voor
eigen innovatiesessies.
• Ledencontacten; de Academy zal in 2016 regel
matig de behoeften van de leden inventarise
ren. Via ledenbezoeken en via de digitale weg.
• Jonge Verzekeraars; frisse ideeën van jonge
medewerkers zijn waardevol. Daarom wil de
Academy ervoor zorgen dat zij vaker betrokken
zijn bij beleids- en visievorming. Onder meer
door de jongeren te verbinden met bestuurs- en
directieleden.
• Samenwerking met partners; samenwerking
met Nyenrode, het Amsterdam Centre of
Insurance Studies en de UvA zet de Academy
31

Beleidsplan 2016

voort. Wel zal de Nyenrode course tegen het
licht worden gehouden en waar nodig worden
verbeterd. Verder wordt gezocht naar nieuwe
partners, met name om innovatie- en verande
ringsgerichte inzichten te ontsluiten.
• Digitale omgeving; alle activiteiten van de
Insurance Academy krijgen een plek in een
klantvriendelijke, digitale omgeving. De activi
teiten worden onderverdeeld over drie pijlers:
verzekeringsthema’s, trends en innovatie en
toepassing wet- en regelgeving.
• Consumentenvoorlichting; we vinden het
belangrijk dat consumenten kritisch nadenken
over verzekeren: van pensioen tot het afsluiten
van een hypotheek. Net als in voorgaande jaren
vervult het Verbond daarom een rol tijdens
de Week van het geld en de Pensioen3daagse.
Daarmee is financiële educatie een van de
hoofdelementen van consumentenvoorlichting.
Doel voor 2016 is daarnaast het versterken van
verbindingen met andere partijen die bezig zijn
met het thema, bijvoorbeeld het Nibud.
Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken
Sjoa (SIVS)

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 20.000
aanvragen binnengekomen, waarvan 96 procent
is afgehandeld. Er is bij de betrokken stakehol
ders waardering voor SIVS en de verzekerings
sector vanwege de grondige wijze van onderzoek
en de onderbouwing van beslissingen. De kennis
en expertise om dergelijke onderzoeken te doen
zijn in toenemende mate alleen bij SIVS aanwe
zig. Omdat nog steeds aanvragen binnen komen,
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is in 2014 besloten dat er nog geen einde moet
komen aan de behandeling van Joodse oor
logsclaims en het ‘loket’ vijf jaar langer open te
houden.

4.2 Communicatie
De afdeling Communicatie wil een
belangrijke bijdrage leveren aan de
invulling van de maatschappelijke rol
van verzekeraars. Dat is in 2016 terug te
zien in alle taken en diensten binnen de
afdeling; van PR tot redactie en van lobby
tot ledencommunicatie. Uiteraard is het
beleid daarbij leidend: communicatie is
het vliegwiel voor het beleid dat we voeren.
Waarbij communicatie uiteraard ook helpt
bij het signaleren van vraagstukken die
leven bij consumenten, stakeholders en
in de media, en daar proactief op inspeelt
via onder meer social media of in de
woordvoering of lobby.

Kernwoord van de afdeling Communicatie
komend jaar is ‘dialoog’. Zo maken we in de PR
zichtbaar dat we in gesprek zijn over maatschap
pelijke thema’s, zoals een verantwoorde finan
ciële sector, investeren, veiligheid, inkomensze
kerheid of verzekerbaarheid bij ziekte. En maken
we bij PA de slag naar ‘lobby 2.0’, waarbij meer
de nadruk ligt op dialoog en gedeeld belang
(zowel klant als breder maatschappelijk) dan
enkel sectoraal eigen belang. En ook met de con
sument gaan we de dialoog aan – als vervolg op
een pilot in 2015. Dit doen we in het kader van
de campagne ‘Fijn dat we verzekerd zijn’, waar
bij we gestart zijn met een zogeheten consumer
consulting board. Consumenten geven hierbij via
een digitaal platform hun mening en advies over
allerlei onderwerpen. Tot slot voeren we dialoog
met andere stakeholders, zoals bij de nazorg
woekerpolissen met het Nibud en bij opiniërende
artikelen. In alle gevallen is een begin gemaakt.
In 2016 zullen we zoeken naar meer samenhang
in alle vormen van dialoog.
Ander aandachtpunt voor Communicatie is
ledencommunicatie. Samen met de afdeling
Dienstverlening gaan we op zoek naar meer
zichtbare dienstverlening en informatie voor de
leden. De corporate website wordt vernieuwd en
toegankelijker gemaakt. Wat betreft de content
op de site willen we meer oog voor de vraag wat
bezoekers bij ons willen vinden dan alleen
‘zenden’ van informatie die wij kwijt willen.
Ook is de vraag aan de orde waar we een knip
maken tussen (exclusieve) ledencommunicatie
en (transparante) publieksinformatie.
Verder willen we meer aandacht besteden aan
de internationale lobby. Brusselse regelgeving

wordt steeds bepalender voor het opereren van
onze leden (o.a. Solvency ll, privacy). Het is van
het grootste belang vroegtijdig ontwikkelingen te
volgen en te beoordelen op gevolgen voor de
sector en onze lobby hierop te voeren. Dat geldt
niet alleen voor Brussel, maar ook mondiaal
omdat discussies over een gelijk speelveld hier
steeds belangrijker worden.
Last but not least is er het dagelijkse nieuwsbeeld
van verzekeraars in onze samenleving. Het aan
tal mediacontacten stijgt stevig. Dat biedt kansen
om ook hier aan onze reputatie te werken, niet
enkel in defensieve standpuntbepaling, maar
vooral ook om de gewenste rol van verzekeren
in onze samenleving goed in beeld te krijgen.
Daarin is ook een stevig contact/afstemming van
belang met de communicatiemensen bij de leden
om met hen samen te werken aan dat beeld.

4.3 Platform Onderlinge
Verzekeraars
Sinds januari 2015 kent het Verbond
– na een fusie met de Federatie Onderlinge Verzekeraars – het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV). Dit platform
behartigt de belangen van coöperatieve
verzekeraars bij alle dossiers die spelen
in de branche. Het platform richt zich in
2016 op de volgende activiteiten:
Belangen behartigen

Belangenbehartiging van coöperatieve verzeke
raars is een speerpunt van het POV. Voor een
deel gebeurt dit binnen het Verbond, maar het
POV onderhoudt zelf ook contacten met de toe
zichthouders en overheden. Dat gaat verder dan
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de landsgrenzen – zo is het POV aangesloten bij
internationale brancheorganisaties Amice en
ICMIF. Uiteraard blijft het POV ook in 2016 hier
deelnemen aan werkgroepen en discussies.

mat blijven ontvangen. Het blad bevat nieuws over
de activiteiten van het POV en ontwikkelingen in
de markt. Hierdoor blijven de beleidsbepalers van
de maatschappijen aangesloten bij de vereniging
en zijn zij in staat zoveel mogelijk ‘bij te blijven’.

Dienstverlening

Van voorlichting en advies over Solvency II tot
het adresseren van marktbrede onderwerpen. De
maatschappijen die zijn aangesloten bij het POV
kunnen rekenen op dienstverlening met een
individuele én collectieve component. Belangrijk
onderdeel van de dienstverlening is het aanbod
van cursussen. Veel coöperatieve verzekeraars
werken namelijk met beleidsbepalers zonder spe
cifieke materiekennis. In 2016 biedt het platform
daarom een vierdaagse Nyenrode-cursus. Andere
doelstelling is het laagdrempelig aanbieden van
individuele adviezen en services. Verder zal POV
de leden ondersteunen bij het ‘compliant worden’
aan de zelfregulering van het Verbond.
Netwerk POV

Persoonlijk contact is voor het POV en de leden
van het POV van groot belang. Het verlaagt
drempels, zorgt voor binding en biedt inzicht
in wensen en behoeften. Daarom zal het POV
komend jaar alle leden zeker één keer bezoeken.
Daarnaast zet het platform de organisatie van
de diverse bijeenkomsten voort, denk aan de
voor- en najaarsbijeenkomsten en themabijeen
komsten. Ook hier kunnen gedachten worden
gedeeld, waarna daar bij de overige activiteiten
weer rekening mee gehouden kan worden.
Vakblad De Onderlinge

Ook na de fusie met het Verbond zullen de coöpe
ratieve verzekeraars het blad De Onderlinge op de
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Preventie

Het POV werkt aan preventie van schade via de
‘technische commissie schadepreventie’. Deze
commissie maakt verzekeraars en consumenten
bewust van de risico’s en probeert via kennisover
dracht schade te voorkomen. De commissie doet
dat onder meer via brochures en themabijeen
komsten, die ook in 2016 weer gehouden zullen
worden. Verder staat ook de jaarlijkse preventie
dag voor verzekeraars weer op het programma.
Onderzoek naar toekomst

Er verandert de komende jaren flink wat op het
gebied van wetgeving en toezicht. Wat betekent
dat voor de toekomst van de coöperatieve ver
zekeraar? Komend jaar zal het POV daar onder
zoek naar doen. Dat onderzoek bestaat onder
meer uit een marktverkenning. Doel is een beeld
te geven van een na te streven best case-scenario
en een te vermijden worst case-scenario. De
uiteindelijke rapportage helpt het POV en de
aangesloten verzekeraars bij het bepalen van de
strategische agenda.
Overkoepelende activiteiten

Daar waar activiteiten van het POV overkoepe
lend (kunnen) zijn, zoekt zij uiteraard samen
werking met de overige afdelingen. Zo worden
dubbelingen voorkomen en vormen de activitei
ten van het platform voor een verbreding van het
algemene aanbod van diensten.
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