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Maatschappelijk & Ondernemend

Inleiding
Een gezonde sector, betrokken bij de klant
Maatschappelijk en Ondernemend.
Gestoeld op die twee pijlers presenteerde
het Verbond van Verzekeraars vorig jaar
zijn visie en plannen voor de
periode 2016-2018. Het zijn twee pijlers
die onmogelijk los van elkaar gezien
kunnen worden. De verzekeringssector
heeft een beweging gemaakt in de
richting van een meer maatschappelijke
lobby, meer dan vroeger redenerend
vanuit de wensen die leven in de samenleving en de behoeften van de klanten.
Maar dat alles houdt geen stand als
je daarnaast niet óók zorgt dat je
bedrijfseconomisch gezond blijft.
En dat is in deze turbulente tijden al
lastig genoeg.

Businessmodellen onder druk

Ga maar na: de rentestanden zijn al lange tijd
lager dan ooit, premie-inkomsten staan onder
druk, marges krimpen, de economie wordt alleen
maar dynamischer en flexibeler, de bevolkingssamenstelling wordt anders en mede daardoor
verandert ook de arbeidsmarkt. Daarbij worden
strenge eisen gesteld aan de soliditeit van bedrijven, neemt de regulering toe, nationaal en Europees, net als de concurrentie. Uit bekende kringen, maar soms ook uit onverwachte hoeken. Al
4

die zaken grijpen diep in op de businessmodellen
van verzekeraars.
2017: Verkiezingen en Brexit

En ook in 2017 staat de wereld om ons heen
bepaald niet stil. In het vroege voorjaar gaan
we in Nederland naar de stembus om een nieuw
parlement te kiezen. Zoals de kaarten er nu
voorliggen, wordt het geen eenvoudige opgave
om snel tot een meerderheidskabinet te komen.
Politieke keuzes bepalen in belangrijke mate
de richting waarin voor de sector belangrijke
dossiers zich ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld
maar naar de toekomst van de oudedagsvoorziening, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, de
strijd tegen terrorisme en de bescherming tegen
risico’s die het gevolg zijn van veranderingen in
het klimaat.
Voor het Verbond zijn de arbeidsmarkt, pensioenen en veiligheid de drie topprioriteiten waarop
wordt ingezet in de aanloop naar de verkiezingen
en de kabinetsformatie. Daarnaast richten de
inspanningen van het Verbond zich primair op
de woningmarkt, fraudebestrijding, het zorgvuldige gebruik van persoonsgegevens en de
bijdrage in de vorm van investeringen door institutionele beleggers (waaronder verzekeraars) aan
de Nederlandse economie.
Ook wordt in 2017 pas goed duidelijk wat de
Maatschappelijk en Ondernemend

consequenties zijn van de Brexit; een historische
gebeurtenis die ook voor de financiële sector
grote gevolgen heeft. En wat betekent dat voor
Europese samenwerking in het algemeen?

ondersteunen. En om met toezichthouders het
gesprek aan te gaan om ruimte te creëren, zodat
verzekeraars kunnen experimenteren met nieuwe
mogelijkheden.

Toekomstgerichte visies en oplossingen

Aan de hand van de in 2016 gepresenteerde
Innovatieagenda (zie ook de bijlage) worden
de sectorbrede activiteiten op dit vlak in het
komende jaar verder uitgebouwd. Om het belang
te onderstrepen zijn de dossiers die rechtstreeks
verband houden met het thema innovatie in dit
beleidsplan uitgelicht via een icoon.

Voor het Verbond is het zaak om zichtbaar bij
te dragen aan het formuleren van antwoorden
op alle moeilijke vragen die op de sector af
komen. Proactief mee te denken over trends
die de basis van verzekeren raken. Aan de tafels
te zitten waar belangrijke beslissingen worden
genomen of voorbereid. In dialoog te blijven met
alle andere spelers. Zelf met toekomstgerichte
visies en oplossingen te komen. Daarin samen te
werken met bekende en nieuwe partners. En dat
alles met een stevige vinger aan de pols van het
sentiment in de samenleving.
Innovatieagenda voor de sector

Innovatie is daarbij topprioriteit. Daarin staan
verzekeraars niet alleen. In de volle breedte
van het bedrijfsleven zoeken sectoren naar hun
nieuwe rol, naar nieuwe of aangepaste verdienmodellen, als gevolg van met name de impact
van de technologische revolutie. Of het nu gaat
om zelfsturende auto’s, drones, cybersecurity, 3D-printing, de invloed van Big Data op
solidariteit, de blockchain of de veranderende
arbeidsmarkt: er komen nieuwe ontwikkelingen
en daarmee kansen en risico’s op ons af. Activiteiten van verzekeraars richten zich steeds meer
op digitalisering en innovatie. Het is aan de
sector, en dus het Verbond, om de obstakels en
kansen hiervan in kaart te brengen. Om met de
beschikbare kennis en expertise van binnen en
buiten de sector vooruitgang te faciliteren en te
Beleidsplan 2017

Innovatiedossiers

Een gezonde sector, betrokken bij de klant

Uitgelicht zijn ook de dossiers die als ‘prioriteit’
zijn aangewezen. Alle beleidsdoelen voor 2017
zijn op dezelfde manier ingedeeld als het middellangetermijnplan (MLT 2016-2018) waar zij
onderdeel van zijn. Dat betekent dat de pijlers
Maatschappelijk en Ondernemend een verdere
onderverdeling kennen in vijf hoofdthema’s. De
dossiers die daaronder vallen en die als prioriteit
worden gezien, zijn voorzien van een uitroepteken. Dat alles om focus te behouden en te
voorkomen dat de belangrijkste dossiers niet
de aandacht krijgen die ze verdienen.
Een gezonde sector, betrokken bij de klant. Daar
blijft het Verbond ook in 2017 gemotiveerd en
doelgericht aan werken.
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Prioriteitsdossiers
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Maatschappelijk
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1. Maatschappelijk

1.1 Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert. Denk
aan de toename van het aantal
zzp’ers, de vergrijzende samenleving
en de mindere mate van zekerheid
die werknemers hebben: hoeveel
mensen krijgen nog een vast
contract? Aan verzekeraars de taak
om verzekeringsoplossingen en
participatie te blijven verzorgen.

8

Toekomstvisie arbeidsmarkt:
op weg naar 2025
(Leven/Inkomen)

Op de langere termijn is de kans
reëel dat de verhoudingen op de
arbeidsmarkt fundamenteel veranderen. De huidige verzekeringsproducten zijn op
het gebied van pensioenen en arbeidsongeschiktheid sterk gericht op de traditionele relatie tussen werkgever en werknemer. Maar zijn ze ook
voldoende toegerust om te kunnen meebewegen
met de ontwikkelingen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft het Verbond de voornaamste trends en grootste onzekerheden op de
arbeidsmarkt in beeld gebracht. Dit leidt tot een
aantal toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt,
met focus op het jaar 2025.
Op basis daarvan ontwikkelt de sector in 2017
een toekomstvisie op de rol van inkomens- en
pensioenverzekeraars in een veranderende
arbeidsmarkt.

Maatschappelijk en Ondernemend

Duurzame balans op arbeidsmarkt
(Leven/Inkomen)

In het maatschappelijk debat wordt
vaak verwezen naar een groeiende
tweedeling tussen een krimpende groep
werknemers met een vaste baan en een groeiende flexibele schil. In de voorbije jaren is fors
ingegrepen om de arbeidsmarkt weer in balans
te krijgen. Niet alle maatregelen hebben het
gewenste effect gehad. Dat heeft als gevolg dat
er druk blijft bestaan op belangrijke dossiers,
zoals loondoorbetaling/WGA en het verzekeren
van zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid. De
verzekeringssector wil bijdragen aan een duurzame balans op de arbeidsmarkt. In 2017 werkt
het Verbond daarom verder aan voorstellen die
bestaande knelpunten voor (kleine) werkgevers
wegnemen en bijdragen aan het activeren van de
werknemer, en ook aan een meer toegankelijke
verzekeringsmarkt voor zzp’ers. Bij de SER loopt
intussen een adviestraject over onder meer een
sluitend stelsel voor loondoorbetaling bij ziekte
voor werknemers en zzp’ers. Bovendien groeien,
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in de aanloop naar de verkiezingen, ook de
politieke ambities om de arbeidsmarkt te
hervormen. Dit thema vraagt de komende tijd
dus ook blijvende aandacht en inspanning van
de sector.
Efficiënte uitvoering WGA/Ziektewet
(Leven/Inkomen)

Nieuwe wetgeving die begin 2017 in werking
treedt, heeft grote invloed op de uitvoering van
de WGA en de Ziektewet. Naast nieuwe kansen
levert dat voor de spelers in de private markt
ook een aantal uitdagingen op. Komend jaar wil
de verzekeringssector daarom komen tot goede
afspraken met ketenpartners als het UWV, de
Belastingdienst en het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Deze afspraken
richten zich op een efficiënte uitvoering van de
nieuwe regels en betreffen onder meer de
verdergaande digitalisering bij de Belastingdienst
en het afsluiten en evalueren van convenanten
met het UWV.
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1.2 Oudedagsvoorziening
Verzekeraars voeren zo’n
20 procent van de collectieve
pensioenregelingen in Nederland
uit, naast individuele pensioen
aanvullingen. Reden genoeg om een
bijdrage te willen leveren aan de
discussie over het pensioenstelsel.
Want er gebeurt nogal wat:
het huidige stelsel is niet meer
houdbaar.

10

Toekomst pensioenstelsel
(Leven/Inkomen)

Het pensioenstelsel gaat veranderen. De
hervorming moet leiden tot een stelsel
dat niet alleen financieel en demografisch houdbaar is, maar ook maatschappelijk
draagvlak heeft. Het Verbond vindt het van
belang dat alle werkenden op eenvoudige wijze
een toereikend pensioen kunnen opbouwen om
bij pensionering geen grote terugval te hebben
in bestedingsmogelijkheden. De toegenomen
dynamiek op de arbeidsmarkt, in de economie
en op financiële markten vragen om een persoonlijk, eenvoudig en transparant stelsel. Die
begrippen vormen voor het Verbond uitgangspunt bij het vormgeven van het persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, zoals de SER
dat omschrijft. Het Verbond wil een zichtbare
rol innemen in de discussie en bij de daaropvolgende transitie. Vanaf 2020 wordt de systematiek
van doorsneepremie en -opbouw afgeschaft.
De overgang naar een nieuwe systematiek dient
op een evenwichtige wijze plaats te vinden. Het
Maatschappelijk en Ondernemend

Verbond is tegen een verdere versobering van het
fiscaal kader.

duct hebben gesloten waar de moderne eigenschappen nog niet van toepassing zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld deelnemers zijn bij wie
verzekeringskosten en risicopremies voor aanVerbeteren beschikbare premieregeling
(Leven/Inkomen)				vullende verzekeringen wellicht nog wel ten laste
Beschikbare premieregelingen heb- komen van de pensioenopbouw. Zij worden
ben de toekomst. Het is een van de hierop attent gemaakt en gevraagd of ze, indien
pijlers waarop de visie van het Ver- mogelijk vanuit met de werkgever gemaakte
afspraken, een andere keuze willen maken.
bond op de toekomst van het pensioenstelsel is
gestoeld. De afgelopen jaren hebben pensioenverzekeraars veel aanpassingen doorgevoerd in
Oudedagsvoorziening voor zelfstandigen
(Leven/Inkomen)
hun pensioenproducten voor de uitvoering van
beschikbare premieregelingen. Voorbeeld hierZelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen
van is de introductie van de netto staffel. Die
een bijzondere groep wanneer het gaat om vermaakt dat verzekeringskosten en premies voor
mogensopbouw voor hun oudedagsvoorziening.
aanvullende verzekeringen bij nieuwe producten
Zij kunnen op verschillende manieren zorgen
niet ten laste komen van de pensioenopbouw.
voor inkomen voor later, dat hoeft niet altijd via
Het Verbond neemt in 2017 nieuwe verbeterintraditionele pensioenproducten. Verzekeraars
gen onder de loep, zoals de introductie van prowillen deze groep helpen bij hun toekomstvoorducten onder de Wet Verbeterde Premieregeling,
zieningen door hen waar nodig bewust te maken
die het mogelijk maakt na de pensioendatum
van de noodzaak tijdig keuzes te maken en hen
door te gaan met beleggen. Daarnaast worden de hierbij te ondersteunen met goede informatie en
deelnemers benaderd die in het verleden een pro- moderne, efficiënte en toegankelijke producten.
Beleidsplan 2017
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Dan moeten er wel producten zijn die aansluiten
op de behoeften van deze doelgroep en moeten
eventuele belemmeringen in wet- en regelgeving
worden weggenomen. Om dat te bevorderen
wordt in 2017 een inventarisatie gedaan. Als hier
knelpunten uit voortkomen, wordt een actieplan
ontwikkeld.
Meer pensioenbewustzijn door duidelijke
communicatie
(Leven/Inkomen)

Doeltreffende pensioencommunicatie is
een belangrijke voorwaarde voor herstel
van vertrouwen in de sector. In 2017 zet
het Verbond verder in op het vergroten van het
pensioenbewustzijn onder deelnemers. Uitgangspunt is dat deelnemers een duidelijk beeld krijgen van het pensioen dat zij kunnen verwachten,
zich bewust zijn van het feit dat het te bereiken
pensioen nog onzeker is en weten welke actie ze
zelf kunnen ondernemen om bijvoorbeeld het
pensioen aan te vullen. In 2017 implementeren
pensioenuitvoerders nieuwe kortere en overzichtelijke UPO-modellen. Daarnaast is de sector in
overleg met andere stakeholders in de pensioensector om te komen tot een betere manier om de
deelnemer inzicht te bieden in de risico’s. Ook
komen er standaardmodellen voor het verstrekken van informatie voorafgaand aan de ingangsdatum van een pensioen. De verminderde
regelgeving bij de Wet verbeterde premieregeling
verplicht pensioenuitvoerders deze modellen
vanaf 1 januari 2018 te gebruiken. Tot slot wordt
in 2017 bezien hoe de informatiebepalingen in
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de herziene Europese pensioenfondsenrichtlijn
(IORP) kunnen worden vertaald naar nationale
wetgeving.
Vereenvoudiging fiscale regels
(Leven/Inkomen)

Begin 2016 heeft het ministerie van Financiën
partijen opgeroepen input te leveren voor
vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het
Verbond heeft aan deze oproep gehoor gegeven
en in een reactie met name aandacht gevraagd
voor fiscale regels die de uitvoering van
pensioenproducten onnodig belemmeren en
die maatschappelijk gezien geen enkel doel
dienen. Doel is te voorkomen dat verzekeraars
in de uitvoering onnodige kosten moeten maken
die het gevolg zijn van ingewikkelde fiscale
regels. Ook in de discussie over afschaffing van
de doorsneesystematiek spelen de fiscale kaders
een belangrijke rol.
Het Verbond wil voorkomen dat het (met name
voor toekomstige generaties) nog moeilijker
wordt om een adequaat pensioen op te bouwen.
Daarom is het van groot belang dat de uitgangspunten van het huidige fiscale kader niet worden versoberd. Dat brengt met zich mee dat het
ook in de toekomst mogelijk moet blijven dat
werknemers in veertig jaar 75 procent van hun
gemiddelde salaris aan pensioen kunnen opbouwen en de huidige aftoppingsgrens gehandhaafd
blijft.

Diversificatie in de oudedagsvoorziening
(Leven/Inkomen)			

Nieuwe spelers als premiepen
sioeninstellingen (PPI’s) en algemeen pensioenfondsen (APF’en)
doen hun intrede in het pensioenstelsel.
Bestaande aanbieders verbreden hun positie.
Zo treedt een vorm van diversificatie op, onder
andere bij aanbieders van oudedagsvoorzieningen, een terrein waarop het Verbond leidend wil
zijn en blijven.
De grote diversiteit aan nieuwe pensioenmogelijkheden biedt meerwaarde voor werkgevers en
werknemers. Het is van belang de breedte aan
moderne pensioenoplossingen goed voor het
voetlicht te brengen, omdat dit de hervorming
van het stelsel kan stimuleren. Samenwerking is
dus essentieel. Het levert kansen op voor zowel
verzekeraars als de nieuwe aanbieders. De weg
die het Verbond in 2016 is ingeslagen om de
samenwerking tussen aanbieders van moderne
pensioenoplossingen te versterken, wordt daarom
uitgebouwd.
Pensioen in ontwikkelingslanden
(Leven/Inkomen)

Inwoners van ontwikkelingslanden toegang bieden tot collectieve pensioenvoorzieningen: dat
is het doel van de Stichting Duurzame (Micro-)
Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO).
Maatschappelijk en Ondernemend
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Deze stichting, in 2011 met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken opgericht door het
Verbond en de Pensioenfederatie, wil kennis en
ervaringen delen. In 2017 is een van de doelstellingen een pensioenbedrijf in Ghana te starten
dat na vijf jaar 500.000 deelnemers heeft. Ook is
er een initiatief om te komen tot een Impactfonds,
waarin pensioenfondsen en financiële instellingen
alsook de overheid kunnen participeren.
Waardeoverdracht kleine pensioenen
(Leven/Inkomen)

Naar verwachting treedt in 2017 een wetswijziging in werking die de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen regelt. Het Verbond richt zich daarbij op een werkbare regeling,
maar ziet deze stap tegelijkertijd als het begin
van een brede discussie over waardeoverdracht.
Het proces rond deze automatische waardeoverdracht moet daarom transparant, toegankelijk
en toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat het
voor deelnemers duidelijk moet zijn hoe het proces eruit ziet, dat het voor de pensioenuitvoerder
niet ingewikkelder en duurder wordt dan onder
het huidige regime, en dat de te nemen stappen
passen binnen de lopende discussie over een
nieuw pensioenstelsel.
Europees pensioenproduct
(Leven/Inkomen)

Om de Europese economie te stimuleren, onderzoekt de Europese Commissie of de ontwikkeling van een Europees pensioenproduct kansrijk
is. Op dit moment zijn de plannen om tot zo’n
Pan-European Pension Plan (PEPP) te komen
nog onvoldoende concreet. Het Verbond houdt
de ontwikkelingen in de gaten.
13
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1.3 Nieuwe risico’s
Nieuwe technologie, een
veranderend klimaat of andere
regelgeving. Uiteindelijk brengen
alle veranderingen andere risico’s
met zich mee. Soms alleen ‘anders’,
maar vaak ook ‘nieuw’. Wat
betekent dat voor verzekeraars?
De periode 2016-2018 staat in het
teken van visieontwikkeling op het
gebied van nieuwe risico’s.

Omgaan met klimaatverandering
(Schade)

Door de klimaatverandering zien we in
verschillende schadebranches zowel de
verzekerde als onverzekerde schade oplopen. In 2017 werkt het Verbond de klimaatvisie
van de sector verder uit. Daarin worden thema’s
meegenomen als overstromingen, hagelschade
en de weersverzekering. Daarnaast richt het
Verbond zich, waar mogelijk met andere
partijen, op goede publieksvoorlichting over de
risico’s van klimaatverandering. De dialoog met
stakeholders, waaronder ook overheden en maatschappelijke organisaties, wordt geïntensiveerd.
Uitwerking directe verzekering
(Schade)		

In 2016 heeft KPMG in opdracht
van het Verbond onderzoek verricht naar een directe verzekering.
Die vergoedt de schade van de eigen verzekerde,
ongeacht de vraag wie als veroorzaker aansprakelijk is. Besloten is de variant uit te werken
14
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waarbij de directe verzekering als proces wordt
ingevoerd. Daarvoor is een projectplan gemaakt.
In 2017 moet dat resulteren in een implementatieplan voor de invoering van de directe verzekering. Als onderdeel van het project wordt
komend jaar de business case verder uitgewerkt.
Daarnaast wordt gewerkt aan een oplossing voor
de gevolgen van verschillend beleid in de schaderegeling.
Zelfrijdende auto’s
(Schade)			

De technologische ontwikkelingen
gaan nog sneller dan voorspeld.
Begin 2020 zullen voertuigen
rondrijden die veel functies zelfstandig kunnen
uitvoeren, zonder dat daarvoor een handeling
van een bestuurder noodzakelijk is. Om een
goede autoverzekering in de markt te kunnen
zetten, zijn voor verzekeraars twee onderwerpen
heel belangrijk: aansprakelijkheid en data. In
2016 heeft het Verbond een position paper uitgebracht op het gebied van omgaan met data (‘Grip
Beleidsplan 2017
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op data’). In 2017 volgt een position paper over
aansprakelijkheid.
Verzekeren tegen cybercriminaliteit
(Schade)

Cybercriminaliteit is zeer sterk in
opkomst. Particulieren en bedrijven ondervinden steeds meer hinder van deze vaak zeer professionele vorm van
criminaliteit. Daarnaast wordt ons leven steeds
‘digitaler’ en neemt de kans om slachtoffer te
worden alleen maar toe. In Nederland komt, in
tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en de

Verenigde Staten, de verzekering tegen cybercriminaliteit nog niet van de grond. Het Verbond
heeft een dialoogsessie georganiseerd om na te
gaan waarom cyberverzekeringen in ons land
nog geen hoge vlucht nemen. Het plan van aanpak dat aansluitend is opgesteld, wordt in 2017
verder opgepakt en voorziet onder andere in de
verkenning van de opties om een pool op
te richten die bijvoorbeeld kan voorzien in de
functie van een centraal communicatiepunt over
cyberrisico’s. Aan de hand van deze verkenning
wordt bekeken of en hoe leden hierin kunnen
worden ondersteund.

Technologie en aansprakelijkheid
(Schade)

Op allerlei fronten zien verzekeraars ontwikkelingen, waarvan
ze de mogelijkheden en risico’s
erkennen en inzien dat ze er wat mee kunnen.
Denk aan drones, 3D-printen en ‘Internet of
Things’. Maar de technologische vooruitgang
levert ook veel vragen op, met name waar het
gaat om aansprakelijkheid. Op basis van een
visietraject dat in 2016 heeft plaatsgevonden gaat
het Verbond in 2017 gesprekken aan met
stakeholders, worden trends en ontwikkelingen
gevolgd en worden de leden daarover geïnformeerd.

16
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1.4 Solidariteit en toegankelijkheid
Een andere manier van leven en
werken en nieuwe technologieën
zorgen er ook voor dat de aspecten
solidariteit en toegankelijkheid
veranderen. Wil je nog wel evenveel
premie betalen als iemand
die ongezond leeft of gevaarlijk
rijgedrag vertoont?

Verantwoorde inzet van Big Data
(Algemene Beleidszaken)

Het Verbond voert met en voor
haar leden een discussie over
Big Data. In 2016 is het position
paper ‘Grip op data’ verschenen. Daarin stelt
het Verbond een aantal maatregelen voor om
Big Data verantwoord in te zetten voor verzekeringstoepassingen. De belangrijkste voorgestelde
maatregel is de solidariteitsmonitor. Deze zal dan
ook als eerste worden ontwikkeld. In 2017 wordt
verder gewerkt aan deze monitor, maar komen
ook andere maatregelen uit het paper aan bod,
waaronder onderzoeken naar privacy by design en
naar effectievere privacy statements. Een mogelijk
te publiceren vervolgversie van het paper biedt
ruimte aan meer verdieping en verduidelijking op
een aantal onderwerpen.
Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
(Algemene Beleidszaken)

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is anno 2017 belangrijker dan ooit.
18
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Fouten op dit vlak komen instellingen duur te
staan door reputatieschade en mogelijke boetes.
Het is dan ook belangrijk dat de regels op dit
punt duidelijk en goed uitvoerbaar zijn.
Vervolgens dienen verzekeraars zich er ook aan
te houden.
In 2017 ligt de focus op een hernieuwde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en de
implementatie van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018
ingaat. Om die implementatie te bevorderen,
organiseert het Verbond komend jaar in ieder
kwartaal een themadag of webinar.
Haalbaarheid dataregister
arbeidsongeschiktheidsverzekering
(Leven/Inkomen)

Bij elke aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en bij elke
claim komen veel gegevens binnen. Door
deze gegevens vast te leggen in een dataregister,
kunnen verzekeraars een bijdrage leveren aan
een betere toegankelijkheid van de AOV voor
Beleidsplan 2017
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aan strikte privacyregels. Deze worden door de
introductie van een nieuwe EU-verordening
nog strikter. In 2017 implementeren inkomensverzekeraars deze nieuwe regels en wordt de
handleiding Privacy aangepast.
Om ervoor te zorgen dat inkomensverzekeraars
aan de nieuwe verordening kunnen voldoen,
wordt voorafgaand aan de inwerkingtreding
samen met het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid naar het wettelijk kader gekeken.

borstkanker. Verzekeraars kunnen dit model,
dat gebruik maakt van recente Nederlandse data,
gebruiken in hun acceptatieproces voor levensverzekeringen. In 2017 wordt nader onderzocht
of deze methodiek ook toepasbaar is op andere
vormen van kanker, zoals melanoom of de ziekte
van Hodgkin.

Verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten

De afgelopen periode heeft het Verbond
samen met de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenverenigingen onderzoek
laten uitvoeren. Dat heeft geleid tot een prognosemodel voor mensen die genezen zijn van

zelfstandigen. Ook draagt het bij aan objectivering van acceptatie- en claimbeslissingen en
zijn bepaalde aandoeningen beter te verzekeren
dankzij een betere kennis van de risico’s.
In 2016 heeft de Rijksuniversiteit Groningen
mede in opdracht van het Verbond onderzocht
of zo’n register haalbaar en uitvoerbaar is. Uit
dat onderzoek zijn enkele varianten voor een
dataregister naar voren gekomen, waarvan er een
in 2017 nader wordt bestudeerd.
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Uitwisseling persoonsgegevens
inkomensverzekeraars
(Leven/Inkomen)

Inkomensverzekeraars hebben vanuit de
aard van hun producten veel te maken
met bijzondere en privacygevoelige
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de
noodzakelijke uitwisseling van informatie tussen
werknemer, werkgever, bedrijfsarts, arbodienst,
reïntegratiebedrijf en verzekeraar. Vanzelfsprekend is deze informatievoorziening gebonden
Maatschappelijk en Ondernemend
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1.5 Veiligheid
Veiligheid is een van de
speerpunten in de schadesector.
En dan gaat het om veiligheid in de
breedste zin van het woord: op de
weg, in en om het huis, maar ook
cyberveiligheid. Verzekeraars kunnen
daar met hun kennis van risico’s een
belangrijke bijdrage aan leveren.

Brandveiligheid bevorderen
(Schade)		

Brand veroorzaakt veel schade, ongemak
en leed. In samenwerking met onder
meer de brandweer richten verzekeraars
zich op preventieve maatregelen om schade
zoveel mogelijk te beperken. Daarbij worden
burgers en bedrijven ook gewezen op hun eigen
verantwoordelijkheid. Net als in eerdere jaren
publiceert het Verbond met dat doel de risicomonitor Woningbranden en Bedrijfsbranden. Ook
wordt gewerkt aan een visie op brandveilig
ondernemen, doet het Verbond mee met de
Brandpreventieweken van de Brandwondenstichting en komt er een strategisch samenwerkingsverband met Brandweer Nederland.
Bevorderen van de verkeersveiligheid
(Schade)

verkeer, het automatische alarmeringssysteem
e-call en het rijbewijs voor landbouwvoertuigen.
Het Verbond bepleit dat het nieuwe kabinet aan
de slag gaat met een Deltaplan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Uitgangspunt daarvoor
is de analyse van het wetenschappelijk instituut
verkeersveiligheid.
In 2017 staat onder meer een evaluatie op het
programma van de eerder afgesloten ‘safety deal’
voor oudere automobilisten. Ook komt er een
visie op de toekomst van TRIALS, een initiatief
van het Verbond om jongeren bewust te maken
van de risico’s in het verkeer. Verkend wordt of
een onderzoek uitsluitsel kan geven op de vraag
of en hoe kan worden ingegrepen als bepaalde
rijtaakondersteunende functies in een auto niet
werken. Ten slotte wordt bekeken hoe de app
MobielSchadeMelden beter kan worden gepromoot.

Verkeersveiligheid is een breed maatschappelijk thema met vraagstukken die
variëren van de afwikkeling van blik- en
letselschade tot een schadeapp en ouderen in het
22
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Rampen, grootschalige incidenten en
terrorisme
(Schade)

Het Verbond heeft een coördinerende
rol bij rampen, grootschalige incidenten
en terrorisme. In 2016 is de opzet van
de draaiboeken geheel vernieuwd. In 2017 wordt
de ‘beslisboom Grootschalige incidenten’ nader
ingevuld. Die zet stap voor stap uiteen wat er
moet gebeuren als zich een sectoroverstijgende
ramp voordoet. Ook worden de definities van
terrorisme en molest opnieuw bezien. In dit
kader wordt ook onderzocht of de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) aanpassing behoeft.

Route naar asbestveilige samenleving
(Schade)

Waarschijnlijk gaat vanaf 2024 een verbod 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? In 2017 staat de uitvoering van het projectplan Asbest op de rol. Verder neemt het Verbond
deel aan een landelijk overleg met onder meer
ook LTO Nederland, VNO-NCW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uiteraard informeren we de leden over alle ontwikkelingen.
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Voorkomen van inbraken
(Schade)

Visie op bestrijding voertuigcriminaliteit
(Schade)

Het beheersen van criminaliteit vormt een
belangrijk onderdeel van de Verbondsvisie op
veiligheid. Samen met partners als het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV), de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt het Verbond bij aan de
veiligheid in en rond huizen en bedrijven. In
2017 wordt weer de risicomonitor Woninginbraak gepubliceerd en werkt het Verbond actief
mee aan de Week van de Veiligheid en de
Nationale Inbraakpreventie Weken. Ook blijft
het Verbond participeren aan het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin
overheid en bedrijfsleven samenwerken in de
aanpak van criminaliteit tegen bedrijven.

Het aantal gestolen voertuigen vertoont al jaren
een dalende trend. Toch neemt de schadelast
voor verzekeraars niet af. Dat komt omdat de
gestolen voertuigen een hogere waarde vertegenwoordigen en omdat steeds minder voertuigen
worden teruggevonden. Op basis van een strategische sessie die het Verbond in 2016 organiseerde, wordt komend jaar de visie Voertuigcriminaliteit opgesteld. Onder meer de invloed van
de technologie komt daarin aan bod; deze maakt
immers nieuwe en andere vormen van criminaliteit mogelijk die op een andere manier moeten
worden bestreden.
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1.6 Overige thema’s (Maatschappelijk)
Toekomstbestendige woningmarkt
(Leven/Inkomen)

Eind 2016 heeft het Verbond een visie opgesteld
die zich richt op de toekomst van de woningmarkt. Daarin is gekeken naar de veranderende
behoeften in de samenleving voor wat betreft het
bezit van een eigen woning. De visie geeft handvatten bij het maken van keuzes in deeldossiers
en maakt aan stakeholders duidelijk waar de sector voor staat. Het komende jaar staat dan ook
goeddeels in het teken van het uitdragen en waar
nodig aanscherpen van de visie.
Evaluatie defensieovereenkomst
(Leven/Inkomen)

De defensieovereenkomst, die het verzekeren
van uitgezonden militairen voor de aankoop van
een eigen woning mogelijk maakt, is inmiddels
dertien jaar oud. De wereld om ons heen is in
de afgelopen periode sterk veranderd. Dit geeft
aanleiding voor een evaluatie en mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Is de doelgroep
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nog afdoende, of moeten er meer groepen onder
komen te vallen? Het streven is dat een evaluatie
van de defensieovereenkomst met de leden en het
ministerie van Defensie eind 2017 heeft plaatsgevonden en eventuele aanpassingen naar aanleiding daarvan zijn doorgevoerd.
Agrarische verzekeringen
(Schade)

De agrarische sector heeft te maken met heel
specifieke risico’s, variërend van schade door
klimaatverandering en stalbranden tot (exotisch) ongedierte en (nieuwe) infectieziekten bij
planten en dieren. In 2017 stelt het Verbond zich
ten doel het aantal stalbranden verder omlaag te
brengen en daarmee het aantal dierlijke slachtoffers te beperken. Ook worden verbeteringen
doorgevoerd in de brede weersverzekering, zodat
meer ondernemers er gebruik van gaan maken.
De invoering van kentekening bij landbouw- en
bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte
snelheid en mobiele machines moet zo makkelijk
Maatschappelijk en Ondernemend

mogelijk zijn voor de leden door goede afstemming met de RDW. Tot slot wordt ingezet op
het vergroten van de veiligheid voor tractoren
door het ‘massaslot’ en de achteruitrijbeveiliging
onder de aandacht van ondernemers te brengen.
Bijdragen aan klimaatdoelstellingen via
energiebesparing
(Algemene Beleidszaken)

Het Verbond en vijf grote leden hebben via het
‘MJA3-convenant’ meerjarenafspraken gemaakt
op het gebied van energie-efficiëntie. Mede op
grond daarvan heeft het Verbond in 2016 ook
de Paris Pledge ondertekend. Daarmee heeft het
bedrijfsleven internationaal zijn medewerking
toegezegd aan de klimaatdoelstellingen van de
Verenigde Naties, die in 2016 zijn vastgesteld. In
2017 richten de ondertekenaars binnen de sector
zich op het halen van de meerjarenafspraken en
vragen ze daar op gepaste wijze aandacht voor.
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2.1 Klantbelang en reputatie
Een goede, op vertrouwen
gebaseerde relatie met klanten
vormt de basis voor een gezonde
bedrijfstak. Daarom blijven
verzekeraars actief werken aan deze
relatie, onder meer door het belang
van de klant centraal te stellen en
door rond de nazorg van beleggingsverzekeringen alle klanten verder
te helpen bij het maken van een
bewuste keuze.
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Klantbelang centraal en productkwaliteit
(Programma Klantbelang & Reputatie)

Versterking klantpositie
(Programma Klantbelang & Reputatie)

Het Verbond en de AFM hebben een
gezamenlijke agenda opgesteld om het
klantbelang beter te borgen en knelpunten
versneld op te lossen. Doel is op termijn de regie
meer in de sector te leggen. In 2017 gaat het
onder meer om het signaleren en doorvoeren van
verbetermogelijkheden en het overdragen van
de basismodules van het AFM-dashboard
Klantbelang aan de sector. De in 2014 ingestelde
Reputatieradar van het Verbond blijft ook in
2017 een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren
en oplossen van de betreffende dossiers. In de
zoektocht naar meer focus wordt de beleids
matige aansluiting met de Stichting toetsing
verzekeraars (Stv) verbeterd. Aanbevelingen uit
onderzoek van Stv moeten indien nodig ook
worden opgepakt in het beleid.

Aan de hand van concrete projecten
werkt het Verbond in 2017 verder aan
versterking van de positie van de klant.
Met de Verzekeringskaarten loopt Nederland
bijvoorbeeld voorop in Europa. In 2017 worden
nieuwe kaarten geproduceerd, waarbij het
uitgangspunt is dat het Verbond ze alleen maakt
voor producten die door meerdere verzekeraars
worden aangeboden. Voor individuele producten
zal in 2017 een standaardformat worden ontwikkeld dat verzekeraars zelf kunnen invullen.
Omdat op Europees niveau wordt gewerkt aan
een soortgelijk informatiedocument, wordt de
lobby van het Verbond voortgezet op zoveel
mogelijk flexibiliteit in het format en het
vaststellen van een format per land. In 2017 zal
de Verzekeringskaart worden aangepast aan het
verplichte Europese format.
In 2016 is verder de website VerzekeraarsinBeeld
gelanceerd, die de prestaties van individuele verzekeraars op basis van consumentenonderzoek
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in kaart brengt. Deze site wordt in 2017 met
nieuwe cijfers geactualiseerd. Voorts zal de aandacht gaan naar meer zichtbaarheid van dit
nieuwe instrument. Ten slotte wordt de klant
positie verder versterkt door de klantgerichte
communicatie over producten en dienstverlening
te verbeteren, waartoe de sector bij herhaling in
consumentenonderzoek wordt aangespoord.
Implementatie van BeSure, het winnende idee
van het Jongeren Innovatie Platform in 2016, kan
daaraan bijdragen. Een nog te ontwikkelen tool
moet consumenten verleiden hun verzekeringsportefeuille te checken.
Jongeren en innovatie
(Programma Klantbelang & Reputatie)

Om te komen tot de beoogde verandering in gedrag en cultuur binnen de
sector, speelt het jongerenbeleid een
voorname rol. Dat beleid is gericht op het bieden
van een platform voor dialoog en het leggen van
goede verbindingen tussen de jonge generatie en
de huidige beleidsbepalers. De jonge verzekeraars
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zijn online met elkaar verbonden via een besloten
LinkedIn-portal. Actieve berichtgeving houdt jongeren betrokken bij het Verbond. Daarnaast
komen ze drie keer per jaar bijeen om met name
onderwerpen te bespreken die raken aan klant
belang en reputatie. In 2017 wordt ook het
Jongeren Innovatie Programma (JIP) voortgezet.
Dit programma jaagt sectorbreed klantgerichte
vernieuwing en innovatie aan. Jaarlijks doen
twintig jongeren mee die verdeeld over vier
groepen onder begeleiding van een mentor uit de
sector ideeën bedenken op het snijvlak van klantbelang en innovatie. Na de succesvolle pilot in
2016 wordt het programma in 2017 voortgezet.
Nazorg beleggingsverzekeringen
(Leven/Inkomen)

De verzekeringssector heeft de ambitie om
rond de nazorg van beleggingsverzekeringen alle klanten verder te helpen door ze te
helpen bij het maken van een bewuste keuze. Het
Verbond voert namens de sector hierover de dialoog met de omgeving en blijft er ook in 2017 naar
streven dat publiek en stakeholders een realistisch
en volledig beeld hebben van de intensieve inspanningen die verzekeraars leveren om de klant zo
goed mogelijk te helpen. Dit gebeurt onder andere
met effectieve nazorg waarmee verzekeraars klanten optimaal ondersteunen bij het maken van een
bewuste keuze ten aanzien van hun beleggingsverzekering. Verzekeraars zetten zich er volledig
voor in om alle klanten te activeren. Over de
voortgang wordt sinds 2016 ieder kwartaal op de
websites van verzekeraars gerapporteerd. Op de site
van het Verbond is een totaaloverzicht te vinden.
Ook het in 2016 door de sector opgerichte Loket
Hersteladvies Beleggingsverzekeringen helpt de
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klant door kosteloos hersteladvies te geven over zijn
beleggingsverzekering. De werkzaamheden van dit
loket worden in 2017 gemonitord.
Introductie Mijnverzekeringenopeenrij.nl
(Algemene Beleidszaken)

Een digitale, centrale vindplaats
waar consumenten al hun verschillende particuliere verzekeringen in
één overzicht kunnen opslaan en terugvinden: dat
is de poliskluis. Onder de naam Mijnverzekeringenopeenrij.nl wordt die sinds 2012 ontwikkeld
door de stichting De Poliskluis waarin het
Verbond vertegenwoordigd is. In 2016 is de bouw
van het webportaal afgerond en hebben verzekeraars en gevolmachtigde agenten zich kunnen
inschrijven en aansluiten. Het proces van aansluiten loopt door in 2017. Zodra er voldoende massa
is, naar verwachting in de loop van het jaar, wordt
vastgesteld wanneer Mijnverzekeringenopeenrij.nl
live kan gaan. 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, die
bijdraagt aan het vertrouwen van de consument
en de kostenefficiency in de sector.
Voorkomen onbewuste verzwijging
(Leven/Inkomen)			

Het invullen van een gezondheidsverklaring gaat niet altijd goed. Dat kan komen
doordat de gebruikte termen in de verklaring ruimte bieden voor interpretatie, of omdat de
gebruikte termen voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
De verzekeringssector ziet het als zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de vragen in de
gezondheidsverklaringen duidelijk en eenduidig
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zijn. Kandidaat-verzekerden moeten kunnen
begrijpen wat zij moeten melden en waarom, ook
om de kans op onbewuste verzwijging te verkleinen. Sinds begin 2016 bekijkt het Verbond, in
samenspraak met artsen- en patiëntenorganisaties, welke aanpassingen nodig zijn in de Modelgezondheidsverklaringen voor individuele levensen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De
gemoderniseerde Modelgezondheidsverklaringen
Leven en Inkomen worden begin 2017 uitgerold.
Helderheid over claimbeoordeling AOV
(Leven/Inkomen)

Het behandelen van claims binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen leidt met enige
regelmaat tot vragen. Zo stuit het uitsluiten
van klachten of aandoeningen die niet medisch
objectiveerbaar zijn zo nu en dan op onbegrip bij
verzekerden die ermee worden geconfronteerd.
Daarnaast is de relatie tussen de verzekeraar en
de medische dienst niet altijd duidelijk. Dat kan
het gevoel versterken dat verzekeraars erop uit zijn
zoveel mogelijk claims niet te honoreren. In 2017
wil het Verbond daarom komen tot een situatie
waarin verzekeraars vooraf helder en begrijpelijk
communiceren over de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beoordelen van claims.
Soepele invoering Europese financiële bijsluiter
(Leven/Inkomen)

Vanaf 31 december 2017 geldt voor vermogensopbouwende verzekeringen met een beleggingscomponent de Europese PRIIPs-verordening
(Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Aanbieders moeten voor deze
producten het ‘essentiële-informatiedocument’
opstellen en verstrekken aan een potentiële
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klant. Dit document, opvolger van de financiële
bijsluiter, helpt consumenten en beleggers bij het
vergelijken en doorgronden van de producten.
Het Verbond stelt zich ten doel te zorgen dat
de regelgeving daadwerkelijk in het belang van
klanten is en uitvoerbaar is voor verzekeraars.
Daarnaast moeten de leden in staat zijn en voldoende tijd hebben om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.
Oplossen administratieve onvolkomenheden
spaarhypotheken
(Leven/Inkomen)

Bij diverse aanbieders van spaarhypotheken
heeft de AFM administratieve onvolkomen
heden geconstateerd, waardoor sommige klanten
een financieel voordeel of nadeel hebben gehad.
Samen met de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB) en de leden en na overleg met
de AFM komt het Verbond met een gemeenschappelijke aanpak om klanten te compenseren
die hierdoor zijn benadeeld.
Vernieuwing uitvaartverzekeringen
(Leven/Inkomen)

Uitvaartverzekeraars hebben in de afgelopen
jaren diverse issues aangepakt en zijn daardoor,
ook wat betreft hun reputatie, in rustiger vaarwater gekomen. Nu is het zaak om de bereikte
resultaten vast te houden; het Verbond zal dat
in 2017 monitoren. Er zijn standpunten geformuleerd voor de evaluatie van het provisie
verbod, Solvency II en vakbekwaamheid. Deze
standpunten worden in 2017 verder uitgedragen.
Daarnaast wil de sector klanten vaker en beter
informeren over de dekking van hun uitvaartverzekering. Veel klanten hebben immers een
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verzekering waarvan de dekking niet meer aansluit op hun uitvaartwensen: ze zijn onder- of
oververzekerd. De sector wil zorgen dat mensen
zich daarvan bewust zijn, zodat ze desgewenst actie
kunnen ondernemen en teleurstelling bij uitkering
kunnen voorkomen. In 2017 worden handvatten
voor verzekeraars ontwikkeld om hen te helpen
hun verzekerden en hun naaste familieleden goed
inzicht te bieden in de dekking van de polis en
eventuele aanvullende kosten. Verder onderzoekt
de sector de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de aanpak van gemeentelijke uitvaarten.
Onvindbare begunstigden
(Leven/Inkomen)

Levensverzekeringen worden vaak voor lange
tijd afgesloten. Daardoor gebeurt het weleens
dat tegen de tijd dat de verzekering tot uitkering
komt, de rechthebbende onvindbaar is. In de
afgelopen jaren hebben verzekeraars het zoeken
naar rechthebbenden geïntensiveerd en verder
verbeterd. Ook helpt het Verbond klanten met
een zoekservice om zelf te zoeken naar hun
polissen (zie ook Dienstverlening). De voortgang
die zo is geboekt moet in 2017 behouden blijven.
De activiteiten van leden en de werking van de
zoekservice worden daartoe gemonitord en geëvalueerd (zie ook hoofdstuk 3: Dienstverlening).
Visie op letselschade
(Schade)

Letselschade vormt naar verhouding een
grote schadepost voor verzekeraars. Verschillende oorzaken maken dat deze
schadelast nog steeds oploopt. Inzet is om deze
kosten weer in verhouding te brengen. In 2017
worden gericht activiteiten ingezet op basis van
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een gedragen visie op personenschade voor de
bedrijfstak. Omgaan met privacy en beleid rond
whiplash maken deel uit van deze visie. De lobby op
het gebied van affectieschade, zorgschade en de vermogenstoets wordt voortgezet en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een eigen meldingensysteem bij ongevallen voor verzekeraars. Ook wordt
de rol van de Letselschade Raad opnieuw bekeken.
Stroomlijning regresconvenanten
(Schade)

In sociale wetgeving is het regresrecht opgenomen. Voor de afwikkeling van de kosten tussen verzekeraars onderling en tussen verzekeraars en derden (de uitkeringsinstanties) zijn dertien
convenanten opgesteld. In 2016 is een jaarkalender
opgesteld waarin per convenant de looptijd is opgenomen, zodat duidelijk is welk convenant wanneer
afloopt. In 2017 moet voor enkele convenanten de
afkoopsom worden vastgesteld en in enkele andere
gevallen worden onderhandelingen gevoerd over verlenging. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het
stroomlijnen van de administratie en de intekening en
vindt een analyse plaats over de toekomst van het
regresrecht.
Toegang tot het recht voor iedereen
(Schade)

Iedereen moet toegang hebben tot het recht.
Rechtsbijstandsverzekeraars dragen daar via hun
dienstverlening in grote mate aan bij. De commissie
Wolfsen heeft in 2016 aanbevelingen gedaan om
de gesubsidieerde rechtshulp efficiënter, beter en
goedkoper te maken. De aanbevelingen betreffen
ook rechtsbijstandsverzekeraars; in 2017 vinden
gesprekken plaats met het ministerie om deze
aanbevelingen verder vorm te geven. Ook wordt
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een visie op rechtsbijstand in 2025 opgesteld en
geïmplementeerd. En de sector draagt via implementatie van het nationale programma Kwaliteit
en Innovatie (KEI) bij aan digitale en daardoor
efficiëntere procedures.
Reis- en annuleringsverzekeringen
(Schade)

Er bestaat samenloop tussen reis- en
zorgverzekeringen voor medische kosten
die klanten in het buitenland maken.
Voor een zo soepel mogelijke afwikkeling hebben
het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland het
convenant Reis-Zorgverzekeringen opgesteld.
Voor 2017 staat verlenging van dat convenant op
het programma. Daarnaast bekijken reisverzekeraars met alarmcentrales hoe ze zo goed mogelijk
kunnen samenwerken bij calamiteiten in het buitenland waarbij Nederlanders betrokken zijn. Ook
gaat een werkgroep mogelijkheden verkennen om
reisverzekeraars in het geval van een annulering
in de toekomst enkel de daadwerkelijk geleden
schade te laten vergoeden. Dit om te voorkomen
dat er via doorverkoop van een geannuleerde reis
op kosten van de verzekeraar twee keer aan
dezelfde reis wordt verdiend.
Onderzoeken alternatief systeem voor
schadevrije jaren (Bedrijfsregeling 11)
(Schade)

Bedrijfsregeling 11 bevat regels voor het
aanleveren van royementsgegevens aan
de centrale database Roy Data. Motorrijtuigenverzekeraars gebruiken die om het aantal
schadevrije jaren vast te stellen en daarmee de
bonus-maluskorting te berekenen. In 2016 is
gebleken dat de nieuwe bedrijfsregeling minder
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dan gehoopt voldoet aan de verwachtingen van de
consument. Daarbij komt nog de ontwikkeling van
de zelfsturende auto, die ook de vraag opwerpt of
het huidige systeem nog houdbaar is. In 2017 wordt
onderzoek verricht en een visie opgesteld naar
alternatieve methoden voor het huidige systeem
van schadevrije jaren.
Aandacht voor zelfregulering
(Algemene Beleidszaken)			

Goede naleving van de afspraken die zijn gemaakt
in het kader van de zelfregulering van de sector,
bevordert de geloofwaardigheid en het herstel van
het vertrouwen in de branche. De zelfregulering
wordt hiertoe mede onder de aandacht gebracht bij
de kleinere (onderlinge) verzekeraars. In 2017 loopt
verder de in 2016 gestarte discussie door over de
kernwaarde Zekerheid bieden, die een pijler vormt
onder de Gedragscode Verzekeraars. Ook wordt de
dialoog voortgezet over een nieuwe invulling van
het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De kaders
daarvoor worden vastgesteld in overleg met de AFM
en de Stichting toetsing verzekeraars (Stv).
Goede inrichting van de klachtenprocedures
(Algemene Beleidszaken)

Een goede inrichting van de klachtenprocedures
draagt bij aan het vertrouwen van de samenleving in
de sector. Daarom bevordert het Verbond de goede
werking van het systeem van zelfregulering en ook de
controle daarop via een goed functionerende klachtenprocedure voor consumenten en andere belanghebbenden. Dat betekent ook dat het Verbond, met
inachtneming van de verschillende posities en rollen,
bijdraagt aan de communicatie en de afwikkeling
van uitspraken van de Tuchtraad. Daarnaast kijken
het Verbond en klachteninstituut Kifid verder naar
mogelijkheden om data uit te wisselen.
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2.2 Distributie
Op het gebied van distributie
hebben in de voorbije jaren flink wat
veranderingen plaatsgevonden. Denk
met name aan de invoering van het
provisieverbod voor complexe
en impactvolle producten.
De modernisering van het
distributiestelsel is ook de komende
tijd een belangrijk onderwerp,
aangezien het provisieverbod in 2017
wordt geëvalueerd.
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Afspraken met volmachten
(Schade)				

Duurzaam distributiestelsel
(Algemene Beleidszaken)		

Een belangrijk deel van de werkzaam
heden van (schade)verzekeraars is
uitbesteed aan volmachten. Natuurlijk
dragen verzekeraars zelf de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Dat betekent dat duidelijke afspraken
moeten worden gemaakt om de risico’s te
beheersen, waarbij naast het Verbond ook de
koepel van gevolmachtigde assurantiebedrijven
(NVGA) is betrokken. In 2017 wordt onder meer
een geactualiseerde Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) opgeleverd en er
komt een Normenkader Risicobeheersing, dat
komend jaar wordt geïmplementeerd. In een
notitie verkennen de verzekeraars en volmachten
de mogelijkheden tot het gebruik van centrale
databronnen.

De klant aan het stuur en ontvlechting
van de rollen van verzekeraar en
financieel adviseur. Dat zijn de uitgangspunten van een toekomstbestendig en duurzaam
distributiestelsel waar het Verbond voor staat.
Van het provisieverbod, dat daaraan bijdraagt,
vindt in 2017 de wettelijk vastgestelde evaluatie
plaats. Daar ligt vanzelfsprekend komend jaar de
focus van het Verbond. De aanbevelingen uit het
position paper dat hierover in 2016 is opgesteld,
worden namens de sector ingebracht in de discussie.

Maatschappelijk en Ondernemend
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2.3 Werkklimaat
De werkgelegenheid in de
verzekeringssector krimpt weliswaar,
maar dat neemt niet weg dat
verzekeraars aantrekkelijk willen
blijven voor nieuw personeel.
Nieuwe medewerkers moeten in
staat zijn een rol te spelen in de
uitdagingen waar de sector voor
staat. Het centraal stellen van
diversiteit in het instroombeleid
draagt bij aan de vernieuwing en de

Kennis op peil houden
(Schade)			

Verzekeren is kennisintensief. Accepteren
van risico’s, opstellen van polisvoorwaarden en beoordelen van schade: het zijn
zaken die een hoog kennisniveau vereisen bij
de medewerkers. Vergrijzing in de sector en de
verandering van risico’s maken het des te belangrijker dat het kennisniveau in de branche op het
gewenste peil blijft. Onder meer via de oplevering van een sectorbrede Kennisvisie wil het
Verbond daar in 2017 aan bijdragen. Daarnaast
worden weer diverse kennisbijeenkomsten
georganiseerd en nemen leden van het platform
Risicodeskundigheid deel aan colleges van
belanghebbenden en normcommissies voor
kennisoverdracht.

Ondersteuning bij compliance & risk
management
(Algemene Beleidszaken)

Het Verbond ondersteunt de leden bij het voldoen aan wet- en regelgeving en zelfregulering.
Daartoe worden ook in 2017 weer diverse
themabijeenkomsten en een jaarlijkse
compliance & risk managementbijeenkomst
georganiseerd. Daarnaast onderhoudt het
Verbond het Compliance Portal, met daaraan
gekoppeld een actief twitteraccount. Het zijn
belangrijke kennisbronnen voor alle leden en
in het bijzonder voor compliance officers die
bij de maatschappijen in dienst zijn. Het portal
legt compliance thema’s kort en bondig uit, met
verwijzingen naar relevante artikelen in wet- en
regelgeving en met praktische tools.

versterking van de sector.
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Uitwerking programma onder sociale agenda
(Algemene Beleidszaken)

In 2017 worden de thema’s die zijn vastgelegd in de sociale agenda nader
uitgewerkt. Daarbij gaat het onder meer
om onderwerpen als arbeidsparticipatie, houdbare pensioenen, competenties die de verzekeringsbranche nu en in de toekomst nodig heeft,
vitale instroom, doorstroom en uitstroom van
personeel en leeftijdsbewust beleid. De onderwerpen komen aan bod in themabijeenkomsten
en een netwerkactiviteit voor de leden. De sociale
agenda is de kapstok voor de verdere activiteiten
in het kader van inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden en leidraad voor de cao-onderhandelingen.

Aansluiting eisen vakbekwaamheid
op praktijk
(Algemene Beleidszaken)

De wet stelt eisen aan de vakbekwaamheid van
medewerkers in de sector. Het Verbond zet zich
ervoor in dat die eisen zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. In 2017 vindt
daartoe een evaluatie plaats van het bestaande
‘bouwwerk’ voor vakbekwaamheid. Daarbij
wordt ook de vorm van het PE-examen onder de
loep genomen met als doel een betere aansluiting
op de praktijk rond Permanente Actualiteit
onder de Wft. Vanuit de visie op vakbekwaamheid zal het Verbond bijdragen aan hervormingen die onder meer voor uitvaartverzekeraars en
kredietverzekeraars verbetering moeten brengen.
Verder levert het Verbond input op de regeling
van de AFM voor schrijnende gevallen en wordt
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gezocht naar oplossingen voor de groep medewerkers die het niet lukt vakbekwaam te zijn.
Tot slot gaat de sector in 2017 verder aan de slag
met de competenties die voor medewerkers in de
sector zijn vastgesteld.

Samenhangend inzetbaarheidsbeleid
(Algemene Beleidszaken)

Aandacht voor arbeidsomstandigheden
(Arbocatalogus) (Algemene Beleidszaken)

Iedere sector is gebaat bij een goede inzetbaarheid van medewerkers. Het Verbond wil leden
daarbij ondersteunen en doet dat onder meer
via het onderhouden en actueel houden van de
website verzekerjeinzet.nl. Verder worden in
2017, mede afhankelijk van de voortgang in het
cao-traject, concrete tools voor loopbaanbeleid
ontwikkeld. Op basis van een onderzoek naar
duurzame inzetbaarheid onder de leden wordt
een actieplan voor de sector opgesteld.

Goed beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden draagt bij aan de productiviteit van de
medewerkers en vormt dan ook een belangrijke

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
(Algemene Beleidszaken)

Mede door vergrijzing en ontgroening van de
arbeidsmarkt staat het onderwerp arbeids
participatie volop in de belangstelling. Centraal staat de vraag hoe verzekeraars voldoende
gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken
en behouden. Er is een Arbeidsmarktactieplan
opgesteld, waarbij nauw wordt samengewerkt
met de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Onderdeel daarvan is promotie van werken bij
een verzekeraar op relevante opleidingen en op
middelbare scholen. Opleiders worden op de
hoogte gebracht van de benodigde competenties.
Ook worden webinars georganiseerd die ingaan
op arbeidsmarkttrends en de gevolgen daarvan
voor het personeelsbeleid.

Cao-onderhandelingen
(Algemene Beleidszaken)

In 2017 wordt naar verwachting een
nieuwe cao afgesloten. De onderhandelingen zijn in het voorjaar van 2016
van start gegaan. De inzet van het Verbond is te
komen tot een nieuwe cao met marktconforme
arbeidsvoorwaarden. In de onderhandelingen
speelt de betaalbaarheid van pensioenen een
grote rol. Uit de cao zullen diverse projecten
voortkomen op het gebied van inzetbaarheid,
die in 2017 worden uitgevoerd.
Maatschappelijk en Ondernemend

factor op de arbeidsmarkt. Door het organiseren van themabijeenkomsten wil het Verbond
bewustzijn creëren en leden aanzetten tot actie.
De Arbocatalogus en de bijbehorende website
www.gezondverbond.nl worden in 2017
geactualiseerd en verbeterd.
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2.4 Technologische revolutie
3D-printen, drones en Internet of
Things. Bitcoin en Blockchain.
Verzekeraars moeten en kunnen er
wat mee. Inspelen op nieuwe
mogelijkheden draagt bij aan een
sterke sector. Daarom vindt
doorlopend een inventarisatie plaats
van mogelijkheden en risico’s. Deze
worden gedeeld via bijeenkomsten,
vaak in samenwerking met relevante
stakeholders.

42

Profiteren van technologie in en om het huis
(Schade)

Een slimme thermostaat, een
deurbel met camera, verlichting op
afstand: de verbinding van technologie in en om het huis met internettoepassingen
kan klanten gemak, inzicht, preventie en kostenbesparingen opleveren. En individuele verzekeraars kunnen beter inzicht en toegang tot de
klant krijgen. Het maakt het makkelijker om
inzicht te krijgen in de oorzaak van schades en
deze kennis te delen met andere partijen. Ook
bijvoorbeeld energiemaatschappijen hebben
belangstelling voor dergelijke toepassingen. In
2017 wordt de positie van verzekeraars bepaald
en wordt tevens bekeken of dit gezamenlijk als
branche moet worden ingericht. Een haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijke applicatie kan
hier helderheid over verschaffen.

Maatschappelijk en Ondernemend

Uitvoering van de innovatieagenda
van de sector
(Insurance Academy)

In 2016 presenteerde TNO op verzoek van het Verbond een vervolgonderzoek naar de concretisering
van de eerder opgestelde innovatieagenda voor
de sector. Het onderzoek resulteerde in het rapport Innovatie voor de verzekeringssector: aan de
slag met elkaar en met anderen. Aan de hand
daarvan wil het Verbond helpen de voorwaarden
te scheppen om het innoverend vermogen van de
verzekeringssector te versterken. Het komende
jaar staat in het teken van de uitvoering van de
vijf actielijnen uit deze agenda:
• Werken aan een cultuur van innovatie en
bewustwording.
• Opzetten van een kennisinfrastructuur voor
innovatie.
• Collectief wegnemen van blokkades.
• Collectief benutten van kansen.
• Inrichten van een governance-structuur voor
innovatie.
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In het kader van deze Innovatieagenda (zie ook
de bijlage)organiseert de Insurance Academy
net als in 2016 interactieve verdiepingssessies,
trendavonden en een boostcamp. Er komt een
platform waar medewerkers die zich bij de maatschappijen met innovatie bezighouden nieuwe
trends en ontwikkelingen kunnen uitwisselen.
De in 2016 geïnstalleerde Innovation Advisory
Board, bestaande uit leden en externe innovatiepartners, blijft komend jaar de uitvoering van de
innovatieagenda monitoren, aanjagen, bijsturen
en aanvullen. Ook geeft de board input voor
concrete activiteiten in het insuranceLAB van
het Verbond. In 2017 krijgt ook het onderzoek
zijn beslag waarin wordt gekeken naar mogelijkheden voor verzekeraars om zich aan te sluiten
bij bestaande of nieuwe ecosystemen. Blockchaintechnologie wordt een van de speerpunten
van het innovatiebeleid van het Verbond.
Meer over de uitvoering van de Innovatieagenda
vindt u in hoofdstuk 3, Dienstverlening onder
het kopje Insurance Academy,
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2.5 Soliditeit
Hoe zorgen we ervoor dat de
financiële sector sterk blijft of zelfs
sterker wordt? In een omgeving die
voortdurend verandert? Dat heeft
de komende jaren onze aandacht.
Daarbij focussen we op diverse
onderwerpen, waaronder toezicht,
Solvency II en beleggen.
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Optimaliseren informatieverstrekking aan
ketenpartners als Belastingdienst en UWV
(Leven/Inkomen)

Voor de Belastingdienst vormen de gegevens
die door verzekeraars worden geleverd een
belangrijke bron van informatie. Nieuwe weten regelgeving en verdere automatisering bij de
Belastingdienst maakt dat de vraag naar informatie alleen maar toeneemt. Daarom werken
verzekeraars met de Belastingdienst doorlopend
aan verbetering van de gegevensuitwisseling.
Dit kan aanleiding zijn voor aanpassing van de
regelgeving, om te zorgen dat informatie die niet
wordt gebruikt ook niet meer geleverd hoeft te
worden. In 2017 wordt de handleiding opgeleverd
waarin de afspraken staan die gelden vanaf 2019.
Daarnaast wordt met het UWV gezocht naar
mogelijkheden voor een betere gegevensuitwisseling
ten aanzien van de uitvoering van de WGA.

Maatschappelijk en Ondernemend

Vermogensopbouw via levensverzekering
(Leven/Inkomen)

Levensverzekeraars kunnen en willen een grotere
rol vervullen in vermogensopbouw. Daarmee
kunnen ze toegevoegde waarde creëren voor hun
klanten en tegelijkertijd hun eigen toekomstperspectief verbeteren. Daartoe is het echter wel
noodzakelijk dat bestaande beleidsregels van de
levensverzekering worden aangepast, zodat de
producten eenvoudiger en goedkoper worden.
Het Verbond voert hierover gesprekken met DNB.
Ervaringen met Solvency II
(Algemene Beleidszaken)

Solvency II is in 2016 van kracht geworden. In 2018 is de eerste evaluatie van
het Solvency II-standaardmodel gepland.
Het Verbond zet in op een integrale evaluatie.
Daarin moeten dan álle elementen worden
betrokken, waaronder de evaluatie van het
standaardmodel, maar ook de herziening van de
Ultimate Forward Rate (UFR) en de langetemijngarantie. Aan de hand van de ervaringen met de
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nieuwe regels worden verbeteringen voorgesteld,
bijvoorbeeld op het gebied van de rapportageverplichtingen. Daarbij wordt expliciet aandacht
gevraagd voor een proportionele toepassing van
de regels. Het Verbond brengt alle verbeterpunten
die relevant zijn voor Nederlandse verzekeraars
samen in de Roadmap SII.
Toezicht op de sector
(Algemene Beleidszaken)		

Verzekeraars zijn er in eerste instantie
zelf voor verantwoordelijk dat zij hun
zaken goed op orde hebben. Met intern
toezicht en zelfregulering wordt daar binnen
de sector op toegezien. Waar dat tekortschiet,
zijn externe regels en toezicht nodig, maar dan
wel principegebaseerd, risicogeoriënteerd en
toegesneden op de praktijk. Toezichtactiviteiten
moeten efficiënt zijn en zo min mogelijk tijd
en kosten met zich meebrengen. Daar werkt
het Verbond in 2017 aan, zowel nationaal als in
Europees verband. Uitgangspunt is dat verzekeraars proactief contact met hun toezichthouders
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houden en dat die op hun beurt zoveel mogelijk
op basis van vertrouwen handelen. Het Verbond
neemt actief deel aan technisch overleg met
onder meer het ministerie van Financiën en
toezichthouders DNB en AFM. Waar nodig vindt
afstemming plaats met externe stakeholders als
de NVB en VNO-NCW.

Verbond is erop gericht werkbare regelingen tot
stand te brengen, met concrete en duidelijke
regels die verzekeraars niet onnodig op kosten
jagen. Thema’s die in dit kader van belang zijn,
zijn de discussie over de fiscale winstbepaling
bij levensverzekeraars en btw en pro rata buitenlandse belaste activiteiten.

Nieuwe regels voor verslaggeving
(Algemene Beleidszaken)

Balansmanagement en economische
ontwikkelingen
(Algemene Beleidszaken)

Goede verslaggevingsstandaarden dragen bij
aan een solide sector. Momenteel worden de
internationale regels voor verslaggeving herzien.
Zowel voor de verzekeringsverplichtingen (IFRS
4, fase 2) als de beleggingen (IFRS 9) komt er een
nieuwe standaard. Voor verzekeraars is het van
belang dat deze nieuwe standaarden op hetzelfde
moment van kracht worden. Het Verbond maakt
zich daar sterk voor.
Goed werkend betalingsverkeer
(Algemene Beleidszaken)

Geweigerde incasso’s staan een goede bedrijfsvoering in de weg. Daarom streeft het Verbond
ernaar deze terug te brengen tot aanvaardbare
percentages. Daarnaast worden bijdragen
geleverd aan een goede werking van het nieuwe
Europese machtigingssysteem eMandate. Waar
nodig neemt het Verbond deel aan overleg via
een informele klankbordgroep van deskundigen.
Belastingen
(Algemene Beleidszaken)

Verzekeraars hebben te maken met verschillende belastingdossiers. In 2017 gaat de aandacht
vooral uit naar de vennootschapsbelasting,
btw en assurantiebelasting. De inbreng van het
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De verzekeringssector ziet zich voor grote uitdagingen gesteld, waaronder de langdurig lage
rente, de hevige concurrentie en de druk vanuit
de samenleving om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen en te beleggen. De
kapitaaleisen in het kader van Solvency II
worden onder de loep genomen, met het oog op
de evaluatie in 2018 (zie ook ‘Ervaringen met
Solvency II’). Ook wordt een compact convenant
rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) opgesteld. Dat dient
als startpunt voor een doorlopende dialoog met
stakeholders. Het Verbond speelt daarnaast in op
het thema kapitaalbeleid. Dat staat hoog op de
agenda van DNB. Voor de markt wordt een
standaard ontwikkeld voor het hedgen van het
langlevenrisico (longevity SWAP).
Nalevingslasten en toezichtskosten
(Algemene Beleidszaken)

Het Verbond is wars van verstikkende regels.
Daarom blijft het Verbond alle relevante nationale en Europese regels en issues op het gebied
van toezicht kritisch monitoren en beoordelen.
Dit om de kosten van naleving en toezicht te
reduceren of in ieder geval te beheersen. Indien
Maatschappelijk en Ondernemend

Monitor brengt de keten in beeld en vormt input
voor de roadmap.
Parallel aan de parlementaire behandeling van
de digitale zorgpolis wordt door het Verbond
ingezet op de afgifte van digitale polissen
– zonder expliciete toestemming van de consument – wettelijk te verbreden naar alle verzekeringsproducten. Tevens is het Verbond nauw
aangesloten op initiatieven rondom authenticatie
als Idensys en Idin. Dergelijke authenticatiemiddelen die breed gebruikt worden, kunnen in
potentie forse kosten besparen.
mogelijk en nodig wordt samen opgetrokken
met Actal om misstanden in regeldruk aan te
kaarten en efficiencymaatregelen voor te stellen. Eerder is vastgesteld dat deze kosten voor
de sector (inclusief zorg) jaarlijks 500 miljoen
euro bedragen, meer dan 5 procent van de totale
bedrijfskosten van verzekeraars. Dat beperkt de
innovatiekracht.
Kosten beheersen door ketenintegratie en
verdere digitalisering
(Algemene Beleidszaken)

Om de kosten voor de sector te beheersen en
waar mogelijk te verlagen, werkt het Verbond aan
een efficiënte keten met vooral het intermediair,
maar ook buiten de traditionele distributieketen.
In 2012 is daartoe een taskforce ingesteld. Die
werkt aan een roadmap voor verdere ketenintegratie, bijvoorbeeld door ICT-producten en
-processen te verbeteren. In 2016 is een shortlist
gemaakt met potentiële initiatieven die hierbij
kunnen helpen. Komend jaar vindt nadere
uitwerking en implementatie plaats en wordt
bekeken of en hoe de betrokken maatschappijen
hiermee verdergaan. Een Ketenintegratie
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Mededinging
(Algemene Beleidszaken)

Ongeoorloofde beperkingen van de markt
werking staan het vertrouwen in de sector in de
weg. Iedereen moet erop kunnen rekenen dat de
verzekeringssector integer handelt. Het Verbond
werkt daarom actief aan gezonde concurrentie
in de sector. Elkaar scherp houden op kosten,
producten en service om de gunst van de klant:
dat is elementair bij de bedrijfsuitoefening van
elke verzekeraar. Ook in 2017 wil de sector niet
te maken krijgen met overtredingen van het
nationale of Europese mededingingsrecht, zeker
niet als die voorkomen hadden kunnen worden.
Praktische instrumenten, waaronder de
complianceregelingen Mededinging, ondersteunen
de leden daarbij. In het begin van het jaar besluit
de Europese Commissie over het al dan niet
continueren van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor verzekeraars. Een
AGVV regelt over welke vormen van staatssteun
Brussel afzonderlijk moet beslissen. Als deze verordening niet wordt voortgezet, moeten de complianceregelingen daarop worden aangepast.
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2.6 Overige thema’s (Ondernemend)
Zakelijke markt
(Schade)

Transport / Marine
(Schade)

De zakelijke schademarkt bestrijkt een breed terrein en raakt alle business-to-businessactiviteiten.
Deelterreinen zijn onder meer technische verzekeringen, transport en de co-assurantiemarkt.
In 2016 is een visie op de zakelijke markt gepresenteerd, waarvan de implementatie in 2017 op de
planning staat. Daarbij is oog voor versterking van
de rol van verzekeraars in de keten, verbetering van
de markt- en risicostatistieken, maar ook voor het
aantrekkelijk houden van de sector voor talentvolle
medewerkers. Technische verzekeringen vormen
een specifieke categorie van verzekeringen binnen
deze markt. Denk daarbij aan de Construction
Allrisk verzekering (CAR) en machineschade. Het
Verbond biedt een platform voor kennisdeling voor
deze specifieke ledengroep en organiseert in 2017,
in nauw overleg met het Nederlands Instituut Van
Register Experts (Nivre), twee themabijeenkomsten. Daarnaast worden modelvoorwaarden en
clausules gemonitord.

Transportstromen veranderen en daarmee ook
de transportrisico’s, mede ingegeven door innovatie en wijzigingen in wet- en regelgeving. In
2017 ligt de focus op het monitoren van internationale regels, het bevorderen van schadepreventie en het terugdringen van transportcriminaliteit. Daarnaast is het Verbond ook komend jaar
weer actief binnen het internationale netwerk
van (zee)transportverzekeraars, onder meer via
het aanleveren van marktgegevens.
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Verhoging bekendheid kredietverzekeringen
(Schade)

Kredietverzekeraars dekken het risico af dat een
ondernemer loopt als hij krediet levert. Mocht
de handelspartner failliet gaan, dan vergoedt de
kredietverzekeraar de openstaande rekening. Het
product is relatief onbekend maar wordt, gezien
de globalisering en toename van internationale
handelsconflicten, steeds belangrijker. Daarom
zet het Verbond in 2017 in op verhoging van de
Maatschappelijk en Ondernemend

bekendheid van kredietverzekeringen bij ondernemers. Ook het voorkomen van fraude staat
hoog op de agenda. Verder ziet het Verbond het
vanzelfsprekend als zijn taak om kredietverzekeraars aan te haken bij relevante initiatieven en
hen te adviseren op het gebied van opleidingseisen.
Tegengaan van witwassen en terrorisme
financiering
(Algemene Beleidszaken)

Het tegengaan van witwassen en terrorisme
financiering wordt steeds belangrijker. De
Sanctiewet 1977 vormt hierin een belangrijk
onderdeel. Het Verbond zet zich in voor goed
uitvoerbare regels, die internationaal zoveel
mogelijk gelijk zijn. Met enige regelmaat worden
verzekeraars echter geconfronteerd met forse
administratieve lasten door eisen vanuit de
toezichthouders. Het Verbond zorgt ervoor dat
in geval van concrete discussies de issues van de
sector met DNB worden besproken en de eisen
waar mogelijk worden bijgesteld.
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Het Verbond heeft in 2016 internationaal vergelijkend onderzoek gedaan om de verschillen in
wetgeving en toezicht tussen Nederland en ons
omringende landen in kaart te brengen. Met de
uitkomsten zullen we de discussie in Nederland
en Europa aangaan om een gelijk speelveld te
realiseren.
Afgelopen jaar is in dit kader een lobby gevoerd
om volledige toegang te realiseren voor verzekeraars tot het UBO-register. In 2017 moet
dat geregeld zijn. Daarnaast ondersteunt het
Verbond de leden bij het implementeren van
wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als
gevolg van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn.
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• Dienstverlening
• Communicatie
• Platform Onderlinge Verzekeraars

1. Maatschappelijk
3.1
Dienstverlening

3.1 Dienstverlening
Meerjarige datastrategie
Het Verbond beschikt over (toegang 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), zijn
veel data aanwezig. In samenwerking met de
genoemde stichtingen wordt gekeken naar de
mogelijkheden voor een sterkere coördinatie op
het gebied van data-uitwisseling en dataduiding,
waar opportuun ook met externe partners.
Hiervoor zijn scenario’s ontwikkeld die
– na een eerste besluitvorming in het Verbondsbestuur – de komende periode verder zullen
worden uitgewerkt.
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Centrum Bestrijding
Verzekeringscriminaliteit
(CBV)
Het Verbond heeft met het visie
document ‘Toekomst in aanpak van
verzekeringsfraude’ de markt in 2016
opgeroepen streetwise op te treden tegen verzekeringscriminelen. Dit houdt in dat verzekeraars
beschikken over het bewustzijn, de deskundigheid en vindingrijkheid om fraudeurs te herkennen, tegen te houden en schade door criminaliteit te beperken of te voorkomen. Het CBV is met
verzekeraars, stakeholders en publieke partners
bezig informatiestromen te verbreden en meer
(diverse) data te verzamelen. Belangrijk is ook de
vergroting van transparantie over de aanpak van
verzekeringsfraude door verzekeraars. Verder
staat voor 2017 op het programma:

Maatschappelijk en Ondernemend

• Meer focus op fraudebeheersing binnen de
zakelijke markt. De afgelopen jaren heeft de
sector veel vooruitgang geboekt op het terrein
van fraude- en criminaliteitsbeheersing ten
aanzien van particuliere verzekeringen. Met
de lancering van een actieplan Zakelijke Markt
geeft CBV het fraudebewustzijn bij en samenwerking met zakelijke verzekeraars een impuls.
• Vastleggen van en actief uitvoering geven aan
afspraken in nieuw Kaderconvenant met de
Nationale Politie en het Openbaar Ministerie
aangaande de aanpak van verzekeringsfraude
en andere vormen van verzekeringscriminaliteit.
• Via publiek-private afspraken voorzieningen
en processen verbeteren die de gezamenlijke
aanpak van verzekeringsfraude en -criminaliteit verder uitwerkt. Het stroomlijnen van de
onderlinge communicatie en informatievoorziening en het benoemen van gekwalificeerde
aanspreekpunten bij alle partijen krijgt daarbij
prioriteit.
• Bijdragen aan financieel-technologische en
innovatieve oplossingen tegen nieuwe vormen
Beleidsplan 2017

van cybercriminaliteit en verzekeringsfraude.
Met het operationeel inzetten van het Computer Emergency Response Team (CERT) wordt
een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de
sector geactiveerd.
• Meer communicatie over de trends, ongewenste gevolgen en maatregelen bij verzekeringsfraude. In 2017 wordt een analyse
uitgevoerd van bestaan, opzet en (preventieve)
werking van communicatie-activiteiten rondom
fraudeaanpak. Dit leidt tot aanbevelingen voor
communicatiestrategieën die inzetbaar zijn in
de strijd tegen verzekeringscriminaliteit.
• Aanpassen van de toetsingsprocedure voor
externe verwijzingen. In samenwerking met
een aantal gevolmachtigde agenten wordt een
pilot uitgevoerd met als doel informatie-uitwisseling tussen veiligheidsafdelingen van verzekeraars en gevolmachtigden mogelijk te maken.
Zo wordt binnen de grenzen van de zelfregulering informatiedeling met meer partijen in de
markt gerealiseerd.
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Centrum voor Verzekerings
statistiek (CVS)
Actuele statistieken en onderzoeken

Reguliere werkzaamheden, zoals ruim dertig
statistieken, onderzoeken voor benchmarkdoeleinden voor de leden en consumentenonderzoek,
weerhouden het CVS ook in 2017 niet van ad hoc
dataverzameling waar actuele ontwikkelingen
soms om vragen. Dat kan gaan over de mening
van consumenten over actuele verzekeringsonderwerpen, of cijfermatig inzicht bij een bepaald
onderwerp. Goed gebruik van de onderzoeksgegevens helpt ook bij het creëren en in stand
houden van een correct beeld van de branche bij
publiek en stakeholders. Zo was in 2016 de eerste
publicatie van het vernieuwde klantonderzoek
dat aan de basis staat van VerzekeraarsinBeeld
(zie ook 2.1 Klantbelang en reputatie). Komend
jaar wordt dat onderzoek herhaald, net als het
onderzoek uit 2015 naar de mening van verzekeraars over toezichthouders DNB en AFM.
In 2017 wil CVS meer dan voorheen statistieken

met elkaar combineren, waarmee een stap richting een brede verzekeringsdatamart wordt gezet.
Naast uitbreiding van statistieken zet CVS in op
verbetering van de producten, bijvoorbeeld door
deelname aan statistieken onder leden te blijven
stimuleren en door de informatiebehoefte te
monitoren.

Kennis uitwisselen
Samenwerking met CBS en UWV

Nieuwe regelgeving maakt dat verzekeraars
sinds 2016 verplicht zijn het CBS via het
Pensioenregister toegang te geven tot informatie
over pensioenaanspraken. Door samenwerking
tussen CVS en CBS komen de geanonimiseerde
gegevens van verzekeraars ter beschikking van
het CVS. Op basis van UWV-gegevens is een
nieuwe statistiek 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.
Uitbreiding CVSnet

CVSnet wordt verder uitgebreid met meer
deelnemersrapportages inclusief benchmark
bestanden. Geautoriseerde medewerkers van
maatschappijen kunnen deze downloaden.
De nieuwe functionaliteit ‘Online data Entry’
wordt voor alle statistieken beschikbaar gesteld.

Insurance Academy
De Insurance Academy, officieel gestart
in juni 2016 voor de leden van het Verbond, voorziet verzekeraars ook in 2017
van de kennis en kunde die nodig is voor een
blijvend sterk verzekeringsbedrijf. Dat gebeurt
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diepingssessies (Let’s Innovate!), boostcamps,
trendavonden en innovatiesessies met partners
KPMG, TNO, GfK, Microsoft en het ministerie
van Economische Zaken. De blockchain-technologie wordt een van de speerpunten in het innovatiebeleid van het Verbond.

Maatschappelijk en Ondernemend

onder meer via de activiteiten die voortkomen
uit de Innovatieagenda, het uitwisselen van
kennis, het beschikbaar maken van een breed
opleidingsaanbod, ook door samenwerking met
partners, en aandacht voor financiële educatie. De website van de Academy geeft op ieder
moment een overzicht van het actuele aanbod.

Daarnaast organiseert de Academy ook
in 2017 weer een groot aantal kennis
activiteiten. Behalve ten minste zestig
fysieke bijeenkomsten wordt daarbij steeds vaker
gebruik gemaakt van digitale media als webinars
en zogeheten ‘academy talks’. Ook het jaarlijkse
Ledenevent en de ALV’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de Insurance Academy.
De website van de Insurance Academy die in
2016 is gelanceerd, wordt in 2017 verder uitgebreid, mede op basis van suggesties en wensen
van gebruikers. Zo is een zogenaamd ‘learning
record’ gepland, waarbij bezoekers met een
account eenvoudig kunnen zien welke bijeenkomsten ze hebben bijgewoond. Daarvan kunnen ze een certificaat downloaden of printen in
het kader van Permanent Actueel (PA).

Innovatieagenda
(zie ook 2.4 Technologische revolutie)

Samenwerken met partners

Binnen het Verbond heeft de Academy
de taak om de actielijnen van de Innovatieagenda uit te voeren en verder vorm
te geven. In het kader van deze agenda haalt de
Academy de banden met de wetenschap verder
aan. Zo worden mogelijkheden verkend om meer
onderzoek en kennis over innovatie in relatie tot
de sector te organiseren.
Voor de uitvoering van de agenda maakt de
Academy in 2017 onder meer gebruik van ver-

De (vernieuwde) Verbondscourse voor talentvolle managers en jonge directeuren wordt
voortgezet. Samen met Nyenrode worden de
opleidingen PE-bestuurdersdeskundigheid voor
bestuurders, commissarissen en sleutelfiguren
aangepast en opnieuw aangeboden. De succesvolle innovatiecourse ‘Verzekeraars 2020: challenge digitale innovatiekracht’ wordt voortgezet
in 2017. Ook de tweejarige master Verzekeringskunde aan de UvA, die wordt gevolgd door twin-
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tig medewerkers uit de sector, blijft populair. De
master is een samenwerking met het Amsterdam
Centre of Insurance Studies (ACIS). Verder is
de Academie voor Banken en Verzekeren aan de
UvA opgericht. Doel is de samenwerking tussen
ACIS, de Insurance Academy en deze Academie
te verstevigen. Op basis van de wensen van de
leden breiden we de samenwerking uit met
nieuwe opleidingspartners.
Financiële educatie

Van pensioen tot het afsluiten van een hypotheek: het is belangrijk dat consumenten kritisch
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nadenken over verzekeren. Net als in voorgaande
jaren vervult het Verbond daarom een rol tijdens
de Week van het geld en de Pensioen3daagse. De
doelstelling is om tijdens de Week van het geld
in 2017 750 gastlessen te behalen, 250 meer dan
de behaalde 500 gastlessen in 2016. Het spel ‘Fix
je risk’ bestaat zes jaar en is toe aan vernieuwing. In 2017 zal een nieuw digitaal spel worden
ontwikkeld, digitaal en toegankelijk. In 2016
zijn verbindingen gelegd met andere partijen
die bezig zijn met het thema, zoals het Nibud en
Diversion. Na een evaluatie wordt de voortzetting voor 2017 bepaald.

Maatschappelijk en Ondernemend

Stichting Individuele
Verzekeringsaanspraken Sjoa
(SIVS)

Zoekservices voor
Overledenen en de
Zoekservice voor Levenden

SIVS onderzoekt al sinds 1999 of iemand aanspraak 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. In 2016 is een groot onderzoeksproject 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
beslissingen. De kennis en expertise om dergelijke onderzoeken te doen zijn in toenemende
mate alleen bij SIVS aanwezig.

Met een zoekservice (zie ook 2.1 Klantbelang en
reputatie; kopje Onvindbare begunstigden) helpt
het Verbond klanten hun eigen zoekgeraakte
polissen of polissen van overleden familieleden te traceren. De zoekservice voor levende
rechthebbenden loopt sinds maart 2015. Het
aantal aanvragen bedroeg het eerste jaar 96 en
de verwachting is dat dit in 2016 en 2017 fors zal
oplopen. Eerder is een maximum gesteld van 100
aanvragen per maand; dat wordt voorlopig nog
niet bereikt. De zoekservice voor nabestaanden
loopt al vanaf 2009 en voorziet duidelijk in een
behoefte. Het aantal aanvragen laat sinds 2009
een gestage stijging zien. In 2015 bedroeg het
aantal aanvragen 2259 en dat aantal groeit, naar
verwachting ook in 2017, verder door.
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3.2 Communicatie
De afdeling Communicatie levert ook in 2017
een belangrijke bijdrage aan de invulling en
het uitdragen van de maatschappelijke rol
van verzekeraars. Het positioneren van de
verzekeringsbranche als ondernemende en
maatschappelijk betrokken sector vormt het
startpunt van alle taken en diensten binnen
de afdeling: of het nu gaat om mediawoordvoering, lobby, communicatieadvies, redactie
of communicatie met de leden. Het beleid is
en blijft daarbij leidend: communicatie is het
vliegwiel voor het beleid dat we voeren.
Waarbij de afdeling uiteraard ook helpt bij
het signaleren van vraagstukken die leven bij
consumenten, stakeholders en in de media.
Daar spelen we proactief op in via de lobby,
de woordvoering en eigen uitingen, waaronder
de website en de social media.
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De dialoog intensiveren

In 2017 streven we ernaar de dialoog op alle
fronten meer handen en voeten te geven. We
doen dat in nauwe samenwerking met de
beleidsafdelingen, als methode om tot beter
gedragen maatschappelijke visies te komen, een
verdere impuls te geven aan de ‘verbinding’ met
onze stakeholders en ook in de politieke lobby
nog effectiever te kunnen optreden. Dialoog
doen we niet voor de bühne, maar omdat we
hierin maatschappelijke meerwaarde zien. Toch
zal deze opstelling ook invloed hebben op de
wijze waarop de sector zich in de media profileert, zoals bij onderwerpen als Big Data, privacy
en solidariteit, met meer ruimte voor inbreng
van en discussie met anderen.
We zoeken meer samenhang tussen alle initiatieven op dit punt, onder meer via een dialoog-agenda en een dialoog-landingspagina op
onze website. Daarnaast benutten we de input uit
de constructieve gesprekken die we in de online
Verzekeringscommunity voeren met de consumenten van ons ‘Consumer Consulting Board’
Maatschappelijk en Ondernemend

(CCB). De structurele dialoog die we binnen dat
platform in 2016 zijn gestart, wordt in 2017 volop
voortgezet. Beleidsadviseurs hebben met het oog
op visievorming en -ontwikkeling via de community laagdrempelig toegang tot een betrokken
groep constructief-kritische consumenten. Van
de input maken de communicatieadviseurs weer
dankbaar gebruik in diverse op consumenten
gerichte communicatietrajecten, zoals VerzekeraarsinBeeld en Mijnverzekeringenopeenrij.nl. Daarnaast werken we in samenspraak met de CCB
aan de zowel door de sector als door de maatschappij gewenste verbetering van verzekeringsvoorlichting. Alle uitkomsten van de dialoog met
de CCB worden ook ontsloten voor de leden van
het Verbond, zodat zij daar desgewenst gebruik
van kunnen maken.
Een meer maatschappelijke lobby

Maatschappelijke betrokkenheid en dialoog
staan ook aan de basis van ‘Lobby 2.0’. De
pilotfase is inmiddels afgerond; met het nader
implementeren zullen wij onze maatschappelijke
Beleidsplan 2017
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betrokkenheid in de verschillende dossiers in
2017 verder kunnen versterken.
Daarbij zien we ook dat Brusselse regelgeving
steeds bepalender wordt voor het opereren van
verzekeraars. Het Verbond intensiveert daarom
de Europese en internationale lobby. Dit om
vroegtijdig ontwikkelingen te volgen en te beoordelen op gevolgen voor de sector, en onze lobby
hierop te voeren.
Een belangrijk deel van 2017 staat in het teken
van de verkiezingen, de formatie en de start van
een nieuw kabinet. Het belooft een veelpartijenkabinet en dus complexe formatie te worden.
Onze focus ligt op het aandragen van oplossingen en stelselwijzigingen in onze hoofddossiers
(pensioenen, arbeidsmarkt en veiligheid) en na

de verkiezingen kennismaken met de nieuwe
Kamerleden en bewindspersonen.
Leden en stakeholders beter bereiken

Wat betreft de communicatie met de leden is in
2016 een begin gemaakt om de dienstverlening
en informatie beter zichtbaar en toegankelijk te
maken voor grotere groepen medewerkers bij
aangesloten maatschappijen. In 2017 wordt dat
verder uitgebouwd, onder meer via de lancering
van een geheel vernieuwde corporate website.
Hoewel op die nieuwe site meer informatie
breed en transparant beschikbaar komt voor alle
geïnteresseerde bezoekers, zal ook de exclusieve
ledeninformatie handzamer en overzichtelijker
worden gepresenteerd en uitgedragen. Daarbij

is geredeneerd vanuit de vraag wat bezoekers bij
ons willen vinden en veel minder vanuit de wens
om informatie te ‘zenden’ die wij kwijt willen.
Ook de verdere doorontwikkeling van bestaande
communicatiemiddelen, waaronder nieuwsbrief
en InfoPlus, is op die leest geschoeid.

gaat daarbij niet enkel om defensieve standpuntbepaling, maar vooral ook om de gewenste rol
van verzekeren in onze samenleving goed over
het voetlicht te brengen. Afstemming van alle
sectorbelangen en samenwerking met de communicatiemensen bij de leden blijft daarin een
cruciale factor.

Beeldvorming in de media

Tot slot is er het beeld van verzekeraars in onze
samenleving zoals dat via het dagelijks nieuws
wordt getoond. Het aantal mediacontacten
neemt sinds enkele jaren stevig toe. Dat biedt
kansen voor verder herstel van het vertrouwen
dat de samenleving in de sector heeft, dus ook
langs die weg werken we aan onze reputatie. Het
60
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3.3 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 2017 op de volgende
activiteiten:
Toekomst coöperatieve verzekeraars

In 2016 heeft het POV heeft een onderzoek naar
de toekomst van coöperatieve verzekeraars laten
uitvoeren. Het onderzoek, verricht door de
Stichting Economisch Onderzoek, heeft als titel
De coöperatieve verzekeraar in 2025 meegekregen.
Het rapport is eind 2016 opgeleverd en bevatte
enkele scenario’s die het POV en haar leden
handvatten gaven voor een strategische koers in
de komende jaren. Op basis van de verwachtingen en scenario’s uit het rapport wordt in 2017
een aantal deelplannen bepaald en een start met
de uitvoering daarvan gemaakt.
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Belangenbehartiging

Speerpunt van het POV is de belangenbehartiging van coöperatieve verzekeraars. Dat gebeurt
deels binnen het Verbond, bijvoorbeeld door
deel te nemen aan consultaties en het leveren
van input voor bestuurlijk overleg met de toezichthouders. Het platform onderhoudt zelf ook
contacten met de toezichthouders en overheden.
Internationaal gebeurt dat door aansluiting bij
en actieve deelname aan werkgroepen en discussies binnen de brancheorganisaties Amice
(Europa) en ICMIF (wereldwijd). Via nieuwsberichten op de Verbondssite blijven POV-leden op
de hoogte van alle inspanningen en resultaten.
Dienstverlening aan onderlingen

Maatschappijen die bij het POV zijn aangesloten
kunnen ook in 2017 weer rekenen op collectieve
én individuele dienstverlening. Voor het collectief zijn er de themabijeenkomsten over marktbrede onderwerpen, discussies over het coöperatieve gedachtegoed en studiedagen in het kader
van de Permanente Educatie uit de Gedragscode
Maatschappelijk en Ondernemend

Verzekeraars. Omdat coöperatieve verzekeraars
veel met gekozen beleidsbepalers werken die
geen specifieke materiekennis hebben, heeft het
POV hier een belangrijke taak in. De individuele
dienstverlening bestaat onder meer uit voorlichting en advies over coöperatieve onderwerpen.
Ook speelt het POV een verbindende rol tussen
het Verbond als geheel en de kleinere coöperatieve maatschappijen.

Communicatie - De Onderlinge

Netwerk POV

Preventie

Om het persoonlijke contact met de leden te
bevorderen, blijft het frequent bezoeken van alle
leden ook in 2017 weer een belangrijke doelstelling. Het maakt lidmaatschap persoonlijker,
verlaagt drempels, zorgt voor betere binding en
geeft inzicht in wensen van de leden. Andere
reguliere activiteiten die ook komend jaar weer
worden georganiseerd, zoals de al dan niet regionale thema- of lunchbijeenkomsten, dragen daar
eveneens aan bij.

Om bij te dragen aan het voorkomen van schade
bij particulieren en bij bedrijven, beschikt het
POV over een eigen technische commissie schadepreventie. Doel van de commissie, die ook
fungeert als uitwisselingsplatform, is het bevorderen van bewustzijn en kennisoverdracht naar
verzekeraars en consumenten. Dat gebeurt onder
meer via themabijeenkomsten, waaronder ook
in 2017 weer de jaarlijkse preventiedag voor
verzekeraars.
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Het blad De Onderlinge blijft voor de coöperatieve verzekeraars fungeren als herkenbaar anker
binnen het Verbond. Directies en commissarissen van aangesloten verzekeraars en overige
geïnteresseerden ontvangen vier keer per jaar het
blad met daarin nieuws over de POV-activiteiten,
actualiteiten in de markt en doorgaans ook een
portret van een onderlinge.
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Innovatieagenda

Bijlage:
Innovatieagenda 2016-2017
In 2013 publiceerde het Verbond van
Verzekeraars het TNO-onderzoek Oog voor
innovatie, dat zo’n 150 maatschappelijke en
technologische trends voor de verzekeringssector beschrijft. De afgelopen jaren hebben
de activiteiten van het Verbond rond innovatie
met name gelegen op het gebied van het
vergroten van de awareness dat de wereld
aan het veranderen is. En dat er veel thema’s
in opkomst zijn - met name die verband
houden met technologie - die voor de sector
relevant zijn.
Ondertussen is de innovatiestrategie van
het Verbond toe aan een nieuwe stap.
Daarom heeft het Verbond aan TNO
gevraagd een vervolgonderzoek te doen naar de
concretisering van de innovatieagenda voor de
sector. Dit rapport, Innovatie voor de verzekeringssector: aan de slag met elkaar en met anderen,
staat niet alleen in het teken van een ‘update’ van
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met name de technologische trends, maar trekt
deze trends vervol- gens ook door naar een innovatieagenda waarin een meer beleidsmatige aanpak van innovatie door de sector en het Verbond
centraal staat.
Het onderzoek heeft geresulteerd in een innovatieagenda met acties gericht op de sector met vijf
actielijnen:
1. W
 erken aan een cultuur van innovatie en
verandering;
2. Opzetten van een kennisinfrastructuur voor
innovatie;
3. Collectief wegnemen van blokkades;
4. Collectief benutten van kansen;
5. Inrichten van een governance structuur voor
innovatie.
De innovatieagenda hieronder is per thema
uitgewerkt in acties die het Verbond de komende
tijd wil uitvoeren.

Maatschappelijk en Ondernemend

Activiteit
Actielijn 1: Werken aan een cultuur van
innovatie en verandering

- Trendavonden: hoe blijft de wereld om ons
heen veranderen?
- Innovatiesessies met innovatiepartners
(KPMG, TNO, EZ, GfK, Microsoft)
- Innovatielijn ‘Let’s innovate’: verdiepende
workshops in het insuranceLAB
- Innovatiecourse Nyenrode: verzekeraars 2020;
challenge digitale innovatiekracht
- Organiseren bootcamp of hackathon
- Webinars en webtalks
- Uitwerken ‘De Kannibaal’: hoe kan een team
van binnenuit een bedrijf disrupten?
Actielijn 2: Opzetten van een
kennisinfrastructuur voor innovatie

- Onderzoek naar de aansluiting bij ecosystemen
op sectorniveau
- Relatie met de wetenschap verder aanhalen
- Intensiveren contacten met organisaties als
het Rathenau Instituut, RIVM, SCP, WRR
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Actielijn 3: Collectief wegnemen van blokkades

- Innovatiestrategie op de agenda in contacten met AFM
en DNB
- Uitvoeren van een ‘innovation journey’, gericht op
identicatie van blokkades
- Ontwikkelen van een innovatiebenchmark
Actielijn 4: Collectief benutten van kansen

- Brainstorm over cyberverzekeringen
- Nadere orientatie op impact ‘smart industries’
- Brainstormsessie met het AG over solidariteit en Big Data
- Onderzoek naar de verzekeringsproblemen van startups
- Verdiepende sessie met levensverzekeraars over blockchain
- Uitwerken usecase Dutch Digital Delta over blockchain
- Bespreken, besluiten en zo mogelijk uitwerken rapportage
directe autoverzekering
- Ontwikkelen Solidariteitsmonitor: n.a.v. Green Paper
‘Grip op data’
Actielijn 5: Inrichten van een
governance-structuur voor innovatie

- Oprichten van een breed samengesteld Advisory Board
(leden en externen)
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