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Hoe

digitalisering
de kunst van
verzekeren
verandert
Op 15 juni 2006 hield ik mijn inaugurele rede aan de

verzekeringszaken grote risico's kleefden. In de eerste

Universiteit van Amsterdam onder de titel: '...Papier,

plaats was hij bang dat een bericht via e-mail de

hier!...'?, waarin ik ruim baan vroeg voor elektronische

consument niet zou bereiken. Consumenten wisselden

communicatie tussen verzekeraar en de polishouders

volgens hem vaak van e-mailadres, een langdurig niet

van een verzekeringsovereenkomst, zoals de

gebruikt e-mailadres verviel en een nieuw e-mailadres

verzekeringnemer en de begunstigde. Het was 2006.

niet kon worden opgevraagd bij de gemeentelijke

Het nieuwe verzekeringsrecht, voornamelijk gebaseerd

basisadministratie. In de tweede plaats was hij bang

op schriftelijke communicatie tussen verzekeraar en

dat een e-mailbericht de consument zou ontgaan. In

polishouder, was net ingevoerd. Verzekeraars waren er

de derde plaats vond de minister dat een geschreven

nog (lang) niet klaar voor en op veel bijval kon ik toen

tekst op papier zich beter liet archiveren dan een

nog niet rekenen. Met de kennis van vandaag zult u in

elektronisch bestand. Ten slotte was hij bang dat velen

2018,12 jaar na mijn inaugurele rede, denken: 'huh....'?.

geen printer hadden of hun e-mailbericht niet zouden
printen, waardoor het gevaar zou dreigen dat deze

Jazeker. Een collega aan een andere universiteit

mededelingen (uiteindelijk) verloren zouden gaan. U, als

hield mij voor: 'Een polis is een akte, waarvan akte!'

lid van de jonge balie, zult wederom denken: '...huh...'?

Ook de wetgever zag mijn plannen niet zo zitten. De

Jazeker. Zo werd er twaalf jaar geleden gedacht. Dat

verantwoordelijke bewindspersoon voor de nieuwe

is nog niet zo lang geleden. Gelukkig was de Tweede

verzekeringswetgeving, minister Donner van Justitie,

Kamer ruimdenkender. Tweede Kamerlid Heemskerk

zo hield ik mijn gehoor in Amsterdam voor, "houdt van

betoogde dat de in het nieuwe verzekeringsrecht

een goed stuk papier. Papier geeft de consument

voorgestelde communicatie tussen verzekeraar en

meer bescherming, geeft duidelijkheid en bevordert de

consument was blijven steken in het tijdperk van de

rechtszekerheid. Zeker als het gaat om mededelingen

postkoets. In Amsterdam vertelde ik voor hoe het

die van wezenlijk belang zijn, zoals de aanmaning in

was afgelopen met de postkoets. Op grond van een

verband met premieachterstand en de opzegging

kamerbreed gesteunde motie is de regelgeving die

van een verzekering." De minister hield de Tweede

elektronisch communiceren met polishouders mogelijk

Kamer voor dat er aan elektronische communicatie in

maakt er in 2008 gekomen. De elektronische polis werd
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wettelijk geïntroduceerd in 2010. Ook allemaal nog niet

Digitalisering in de verzekeringsbranohe wordt veelal

lang geleden. E-mail en printer zijn op de achtergrond

gepercipieerd met efficiënter werken om operationele

geraakt door de introduotie van de eerste smartphone

kosten te verlagen en claimbehandeling te versnellen.

in 2007 en de opslag van informatie in de Cloud. Anno

Maar U, als lid van de jonge balie zit natuurlijk op

2018 staat de verzekeringsbranohe ook in het teken

veel meer te wachten. U wilt nieuwe en verfijnde

van technologische ontwikkelingen en digitalisering.

verzekeringen, die voor de premiestelling en omvang

Het is een onomkeerbaar proces geworden. Niet

van de dekking inspelen op uw gedrag en het (tijdelijk)

alleen waar het gaat om transparante en duidelijke en

gebruik dat u van een verzekering wilt maken. U bent

begrijpelijke communicatie en de agile inrichting van

bereid uw gedrag te laten monitoren, zodat u in

de organisatie en administratie, maar ook ten aanzien

aanmerking kunt komen voor een lagere premie. U

wilt een geïndividualiseerde benadering en daarvoor

"U bent bereid uw

gedrag te laten

wilt u persoonlijke data ruilen. En zo zal het gaan.

Dat gedrag en gebruik ook nadelen kunnen hebben,
die tot uitdrukking komen in premieverhogingen en
dekkingsbeperkingen, neemt u hierbij voor lief. Dit raakt
ü immers niet, toch?

monitoren, zodat u

in aanmerking kunt

De digitalisering in de verzekeringsbranche is ook
gericht op (self)service en gemak. Uitgangspunt
is een zo eenvoudig mogelijke gebruikerservaring,

komen voor een lagere
premie."

waarbij (mobiele) app-toepassingen en Smart Data
de communicatie tussen verzekeraar en polishouder
moeten versimpelen en versnellen en de frustratie

van het beantwoorden van lange vragenlijsten
van de omvang van de verzekeringsdekking en de

moet wegnemen. Verder is de digitalisering

daarmee verband houdende prijsstelling. SMAC (Social,

van de verzekeringsbranohe gericht op een

Mobile, Analytics en Cloud) is het kernbegrip bij iedere

vereenvoudigde en versnelde sohadeafhandeling

verzekeringsstrategie. De technische ontwikkelingen

of uitkeringsprooedure. Ook hier gaan (mobiele)

en digitalisering in ons dagelijks leven gaan zo snel

app-toepassingen een belangrijke rol spelen bij het

dat verzekeraars, die nogal eens de wendbaarheid

klantgericht en efficiënt afhandelen van claims of

vertonen van mammoettankers, vaak moeite hebben

aanspraken.

daar flexibel op in te spelen. Langlopende contraoten
(denk aan pensioen- en levensverzekeringscontracten),

Digitalisering betekent ten slotte dat analyses door

traditionele risicosohattingen via vragenlijsten en

middel van algoritmes de meeste beslissingen zullen

onderzoeken en de manier waarop verzekeraars

gaan nemen. Voorwaarde is wel een moderne en

invulling moeten geven aan hun wettelijke verplichting

wendbare infrastructuur binnen de verzekeraar. Daar

tot waarborging van een integere en beheerste

hebben verzekeraars nog wel een lange weg te gaan.

bedrijfsvoering, zijn daar debet aan.

Maar als dat punt bereikt is kunnen textmining, machine
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<•

learning en kunstmatige intelligentie onderdeel worden
van de kunst van verzekeren.

Er is veel veranderd sinds 2006. Het grote verschil
is dat de verzekeringsbranche de technologische
ontwikkelingen en digitalisering omarmt en daarin
actief zoekt naar (juridische, verzekeringstechnische
en organisatorische) mogelijkheden
om tegemoet te komen aan

de snel wijzigende wensen van
de consument, rekening houdend met het

ingewikkelde (juridische) landschap waarin de
verzekeraar moet opereren. Ook de wetgever heeft veel

meer oog voor de gewijzigde juridische verhoudingen
als gevolg van de voortschrijdende technologische
ontwikkelingen en digitalisering. Voor een verzekeraar
die zekerheid moet bieden, financieel solide moet
zijn en een beheerste en integere uitoefening van
zijn bedrijf moet waarborgen in het belang
van alle polishouders, is het (verantwoord)
gebruik maken van deze veranderingen
een uitdaging. Maar, de mogelijkheden van
technologie en digitalisering laten zich niet
negeren. In de toekomst zal iedere verzekeraar dan ook

een digitale verzekeraar zijn.
Namens NN Advocaten, hét innovatieve en niet digitale
concept van een in house advocatenkantoor van een

verzekeraar, feliciteer ik graag de Haagse jonge balie
met hun zestiende lustrum.

Prof. dr. W.M.A. Kalkman

Hoofd Legal & Compliance NN Leven/NN
Advocaten en hoogleraar verzekeringsrecht

aan de Universiteit van Amsterdam

