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Een snelle, efficiënte en veilige digitale gegevensuitwisseling tussen de verschillende 
organisaties in de verzekeringsketen is belangrijk om relevant te blijven in het 
post-Covid leven van klanten. Maar hoe is deze digitale snelweg van verzekeren in 
Nederland eigenlijk geregeld? En welke strategische vragen zijn er voor verzekeraars 
om de digitale ambities te faciliteren?

De digitale snelweg van  
intermediaire distributie
Remmende voorprong of versnellende achterstand? 

Nederland loopt wereldwijd, samen met de Scandinavische 
landen, op vele vlakken voorop in digitale dienstverlening. Ook 
de verzekeringsdistributie is in Nederland—in elk geval voor 
het particuliere segment—grotendeels digitaal. Van verkoop 
en acceptatie tot schadebehandeling en mutatie: alles kan 
tegenwoordig gemakkelijk via de mobiele telefoon. Nederland 
heeft daarnaast een sterke intermediaire traditie, maar de 
intermediaire schakel in de distributie maakt digitalisering 
ingewikkelder. Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch: 
de Intermediair beschouwt de koper van de verzekering immers 
als haar klant, de verzekeraar is slechts de leverancier van het 
product dat bij de intermediair in het schap ligt. De Nederlandse 
intermediairs hebben onafhankelijkheid ten opzichte van de 
klant hoog in het vaandel staan. Toch kent ook de intermediaire 
verzekeringsdistributie een lange digitale historie. 

Met de introductie van het Assurantie Data Netwerk (ADN) in 
1989 en het vooruitlopende protocol van samenwerking tussen 
intermediairs en verzekeraars (1987) was de Nederlandse 
verzekeringsindustrie haar tijd ver vooruit. Het was de tijd van 
mainframes en het internet stond nog op babyschoentjes. 
Toch was er met het ADN in 1987 al een elektronisch 
postbussensysteem waarmee verzekeraars en intermediairs 
zonder tussenkomst van de posterijen gegevens konden 
uitwisselen. Dit systeem bleek zo succesvol dat het concept 35 
jaar later nog steeds bestaat, ook al hebben in de tussentijd 
vele moderniseringen plaatsgevonden. De maandelijkse 
prolongaties lopen nog steeds in grote getale via dit toen bedachte 
postbussensysteem.

De wereld heeft in die 35 jaar niet stilgestaan. In andere landen 
zijn andere concepten geïntroduceerd voor digitale intermediaire 
distributie. De provisiewetgeving is op zijn kop gezet waardoor de 
positionering van de intermediair enorm is veranderd. De opkomst 
van internet heeft een vlucht gegeven aan directe distributie en ook 
het bancaire kanaal is op de digitale trein gesprongen. 

Dit geeft aanleiding tot een belangrijke vraag: is de digitale 
intermediaire verzekeringsdistributie een voorbeeld van de wet 
van de remmende voorspong? En zo ja: hoe krijgt een volgende 
stap in versnelling de komende tijd vorm? Reden genoeg om eens 
om ons heen te kijken en te bezien wat er de komende jaren te 
verwachten valt.

Digitalisering in de intermediaire keten is gecompliceerder dan 
voor de directe distributie. Waar direct writers het proces “van 
zand tot klant” in eigen hand hebben, bestaat er in de intermediaire 
distributie een splitsing in verantwoordelijkheid tussen  
productie en verkoop & service. Dit leidt tot twee vraagstukken  
bij verzekeraars die op verschillende manieren kunnen  
worden opgelost:

1. Commercieel vraagstuk: hoe krijg ik mijn producten zo goed 
mogelijk gepositioneerd “in het schap” van de intermediair?

2. Logistiek vraagstuk: hoe zorg ik dat de levering van mijn 
product via de intermediair zo efficiënt mogelijk verloopt?

Vraagstuk 1 is in Nederland op diverse manieren vormgegeven. We 
kennen verschillende gedeelde extranetten en vergelijkingssites 
(Meetingpoint, Independer, etc.) en de grotere intermediairs en 
volmachtbedrijven bouwen hun eigen digitale etalages.

Vraagstuk 2 is in Nederland in eerste instantie opgelost met het 
eerdergenoemde postbussensysteem. Het karakter van een 
centraal postbussensysteem leidt echter op een natuurlijke manier 
tot een efficiënte keteninrichting maar ook tot een monopolie van 
de exploitant daarvan. Voorts was er bij de verkoop van ABZ aan 
een commerciële marktpartij minder grip op de prijsstelling voor de 
markt. Dit had tot gevolg dat ook andere spelers (leveranciers van 
intermediairsoftware en verzekeraars zelf) hun eigen oplossing 
introduceerden. Zie voor een overzicht hiervan het onderstaande 
schema. 



03

De digitale snelweg van intermediaire distributie  | Remmende voorprong of versnellende achterstand? 

Een ander deel van de oplossing van vraagstuk 2 betreft het 
standaardiseren van berichtenverkeer en data elementen 
voor verzekeringen. De standaarden en verdere ontwikkeling 
daarvan zijn in 2004 afgesplitst van de exploitant van het 
postbussensysteem en belegd in de stichting SIVI. De standaarden 
zijn openbaar en gratis te gebruiken door de industrie (en 
overigens veel breder toegepast dan in de intermediaire 
distributie). 

Het postbussensysteem kan worden gezien als een infrastructuur 
gebonden monopolie, vergelijkbaar met een elektriciteitsnetwerk. 
Uit efficiency overwegingen heeft het weinig zin om er meer 
dan één van aan te leggen. Als de gebruiksprijs redelijk- en de 
continuïteit gegarandeerd blijft, is er ook geen enkele reden om dat 
te doen (daarom staan netbeheerders in Nederland onder toezicht 
van de ACM). In de Intermediaire verzekeringsdistributie is echter 
iets anders aan de hand: de exploitanten staan niet onder toezicht 
en er ontstaan nieuwe technische oplossingen die een centraal 
postbussensysteem (deels) overbodig maken. Tegenwoordig 
is een centrale hub in steeds mindere mate nodig voor 
gegevensuitwisseling en kan gebruik worden gemaakt van 
point-to-point verbindingen via Internet, in combinatie met een 

“gespreksprotocol” en gegevensstandaard (zoals beschikbaar 
gesteld door SIVI).

De digitale intermediaire verzekeringsketen was een tijd lang 
zo vooruitstrevend dat deze voorsprong een zekere rem op 
verdere innovatie heeft veroorzaakt, althans op het gebied van 
de infrastructuur (de innovatie op standaarden voor informatie-
uitwisseling is nog springlevend). Nieuwe klantwensen (snelheid, 
bedieningsgemak) vragen om verdere innovatie, ook op het gebied 
van infrastructuur. Er zijn echter wel twee aspecten die we niet uit 
het oog moeten verliezen: 

Grip op veiligheid en betrouwbaarheid
Het decentraliseren van het berichtenverkeer leidt tot minder zicht 
op de veiligheid van de gekozen oplossingen waardoor standaarden 
en normeringen (nóg) belangrijker worden. Aan een centraal 
postbussensysteem en de koppelingen daarmee, kunnen 
gemakkelijker eisen worden opgelegd. Vergelijk dit met de 
Netbeheerder die verantwoordelijk is tot en met de aansluiting in 
de meterkast.
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Case study: Usage Based Insurance

De opkomst van Internet of Things (IoT), de gevolgen van COVID-19 en de toenemende bereidheid om gegevens te delen, hebben een 
versnelling veroorzaakt van op gebruik gebaseerde verzekeringen. De verwachting is dat in 2025 er meer dan 75 miljard IoT verbonden 
apparaten in gebruik zullen zijn1. Op gebruik gebaseerde verzekeringen zullen een verschuiving veroorzaken in het betalen van claims naar 
het helpen van klanten om verliezen te voorkomen.

Waar een prijsaanpassing via online kanalen in een paar seconden aan de klant kan worden getoond, kan de zichtbaarheid voor 
intermediaire distributie soms lang duren. Wanneer de data door verzekeraars worden aangeboden, zijn er soms noodzakelijke software 
aanpassingen nodig die op een IT kalender van softwarehuizen of intermediairs geprioriteerd zouden moeten worden voordat ze voor 
adviseurs zichtbaar zijn.

Grip op efficiency
Een centrale oplossing kent n+m verbindingen. Een decentrale 
oplossing kent n*m verbindingen en evenzovele bilaterale 
afspraken. Deels kan dit worden opgelost met protocollen en 
standaarden, maar in de operatie blijft een verzekeraar toch te 
maken hebben met zoveel intermediairs (of softwarehuizen) als 
hij bedient en omgekeerd heeft elke intermediair/softwarehuis 
(voor de data uitwisseling) te maken met zoveel verzekeraars als 
hij aanbiedt.

Volumebeperkingen
De beschikbare point-to-point protocollen zijn niet toegerust op 
het uitwisselen van grote volumes berichten op dezelfde tijd. Een 
verzekeraar zal volumineuze prolongatiebatches “klaar moeten 
zetten” en wachten tot de Intermediair deze software ‘ophaalt’ 
waardoor het verkeer niet tegelijk plaatsvindt. De intermediair zal 
op zijn beurt de verzekeraars waar hij zaken mee doet moeten 
aflopen om batches op te halen. Vergelijk dit met gote bestanden 
via email: niet voor niets zijn er centrale oplossingen als WeTransfer 
bedacht (een moderne vorm van een tijdelijke centrale postbus).

1 Statista Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025; https://www.statista.com/statistics/471264/iot number of connected 
devices worldwide/ista
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Dichtbij huis: België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
In België ligt de focus op het digitaliseren van de waardeketen voor 
een volledige digitale klantreis van de klant (zowel via intermediair 
als via directe distributie). Een aantal grote verzekeraars hebben 
een coöperatie opgericht, Portima, om de krachten (en de 
kosten) te bundelen. Portima is daarmee verworden tot een 
monopolist op de markt van digitale gegevensuitwisseling. 
De basisdienstverlening kent geen winstoogmerk. Portima heeft 
over de afgelopen jaren laten zien innovatief te zijn en ook kosten 
binnen de verzekeringswaardeketen te kunnen besparen voor 
verzekeraars en intermediairs. Portima koppelt de (grote volumes) 
data van verzekeraars, intermediairs en klanten op basis van een 
API platform2 dat real time de gegevens verwerkt. 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende dataplatformen 
aanwezig waarbij gegevensuitwisseling slechts een van de 
vele functionaliteiten is. Deze platformen zijn commercieel 
en concurreren met elkaar vanuit de gedachte dat een open 
concurrentie de kosten van infrastructuur uiteindelijk laag houdt. 
Voorbeelden van deze platformen zijn Open GI en Acturis die beide 
op basis van een API platform (real time) de gegevens verwerken.

In Duitsland heeft de Duitse verzekeringsbond (GDV) in 
2015 het TGIC platform (Trusted German Insurance Cloud) 
opgericht om digitaal berichtenverkeer mogelijk te maken en 
toegankelijk te houden voor kleinere partijen. Het TGIC platform 
is gebaseerd op cloud technologie dat de digitalisering van de 
Duitse verzekeringsindustrie moet stimuleren en de kosten voor 
infrastructuur laag moet houden. Net als in België is TGIC opgezet 
als een non-profit monopolist op basis van een API platform.

Verder van huis: Singapore, Hong Kong en India
Door actieve betrokkenheid van de overheid heeft de markt 
in Singapore in hoog tempo kunnen innoveren op het gebied 
van gegevensuitwisseling. De overheid heeft een API playbook 
ontwikkeld ter bevordering van de gegevensuitwisseling tussen de 
financiële instanties. Adoptie hiervan binnen de verzekeringssector 

is hoog door het bieden van gezamenlijke innovatie faciliteiten en 
mede door het ontbreken van een legacy infrastructuur.

In Hong Kong zien wij een minder actieve houding van de 
overheid. Gegevensuitwisseling verloopt voornamelijk nog 
traditioneel: via e-mail worden gegevens uitgewisseld en opnieuw 
ingetypt. Toepassingen zoals blockchain worden onderzocht, maar 
zijn nog in ‘Proof of Concept’ fase.

Waar in India geen nationale digitale snelweg in de 
verzekeringssector bestaat, wordt inmiddels wel door een aantal 
verzekeraars gebruik gemaakt van blockchain voor de uitwisseling 
van data. Zo maakt Bharti AXA voor het faciliteren van claim 
management bij autoverzekeringen gebruik van het blockchain 
platform Ledgertech. Op jaarbasis worden honderdduizenden 
aangiften, schadeformulieren, reparaties, fraudecontroles, 
fotoherkenning en no-claim administraties in zijn geheel met 
het Ledgertech platform gefaciliteerd. Claimverwerking is 
teruggebracht van dagen naar enkele minuten3. 

In andere landen zijn andere keuzes gemaakt voor het opzetten en 
beheren van de digitale snelweg voor verzekeren. De belangrijkste 
verschillen lijken:

• Marktmeesterschap. In sommige landen (België, Duitsland,
Singapore) wordt de rol van centrale marktmeester aan een
non-profit organisatie toebedeeld om daarmee de kosten laag
te houden en de infrastructuur breed toegankelijk te houden.
Dit marktmeesterschap kan op basis van regulering worden
toegewezen (Singapore) of vanuit de verantwoordelijkheid van
brancheorganisaties (Duitsland) of een verzekeraars consortium
(België) worden opgezet.

• Technologie. In diverse landen wordt gebruik gemaakt
van API platformen (België, Duitsland, Singapore, UK) voor
gegevensuitwisseling. In Nederland zijn een aantal verzekeraars
bezig met het ontwikkelen van API platformen. SIVI heeft voor
de Nederlandse markt al een API standaard uitgebracht (de SIVI

Hoe wordt digitale 
intermediaire distributie in het 
buitenland gefaciliteerd?
De opzet in Nederland wijkt af van keuzes die in sommige andere landen gemaakt 
zijn. We bespreken hier twee clusters van landen met een enigszins vergelijkbare 
verzekeringsdynamiek als in Nederland.

2 Application Programming Interface
3 https://ledgertech.com/

De digitale snelweg van intermediaire distributie  | Hoe wordt digitale intermediaire distributie in het buitenland gefaciliteerd?

https://ledgertech.com/
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All Finance Standaard) vanuit de perspectieven van het i) 
uitwisselen en ii) registeren van gegevens en het iii) ontwikkelen 
van webservices. De distributie van data van verzekeraars naar 
intermediairs verloopt voor een groot deel in Nederland echter 
nog via het ‘postvakjes’ systeem. 

• Standaardisatie. In Nederland verzorgt SIVI de standaardisatie.
Deze wordt grotendeels door de sector overgenomen. In andere
landen wordt de standaardisatie actief gestimuleerd door de
overheid (Singapore) of door koepelorganisaties in de sector
(Duitsland). Een brede adoptie van een standaard stimuleert de
efficiency in de sector en houdt de infrastructuur toegankelijk
voor een brede groep deelnemers.
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Nieuwe technologieën zijn veelal gebaseerd op data en het 
verbinden van die data. Denk daarbij aan algoritmes op basis van 
Kunstmatige Intelligentie of technologie die de klantinteractie 
en het advies persoonlijker maken (marketing automatisering & 
personaliseren). Maar ook worden machines steeds meer uitgerust 
met ‘slimme’ functies en verbonden aan het internet (internet-
of-things) waardoor zij zelfstandig ook weer data genereren. Het 
is goed denkbaar dat verzekeraars slimme machines (en de data 
daarvan) steeds meer onderdeel maken van de polisvoorwaarden. 
Zo kent de Ierse verzekeraar Companjon4 al een verzekering voor 
de mobiele telefoon die, op basis van een app, detecteert of het 
scherm gebroken is en automatisch uitkeert zonder dat er een 
claim ingediend hoeft te worden. 

De afgelopen jaren is de markt van verzekeringsadviseurs 
aanzienlijk geconsolideerd. De verwachting is dat deze 
schaalvergroting zal toenemen en daarmee ook de (digitale) 
professionalisering van de intermediair. Ook de intermediair heeft 
de mogelijkheden van data ontdekt en breidt de dienstverlening 
uit naar bijv. preventie of vitaliteit. Door data vanuit meerdere 
bronnen te combineren en inzichtelijk te maken kan persoonlijk 
advies relevanter en waardevoller worden. 

Ook banken, in bezit van een app die veelal dagelijks door 
consumenten wordt geraadpleegd, ontdekken steeds meer 
de mogelijkheid om op het juiste moment een relevant 
verzekeringsproduct aan te bieden. In dit ‘bancassurance 2.0’ 
model wordt data ingezet om op de klantbehoefte te anticiperen 
en wordt de klantervaring verbeterd door vanuit de app de polis- 
en claimgegevens beschikbaar te stellen. 

Naast bekende compliance vereisten als de ‘provisie transparantie’, 
‘zorgplicht’ en ‘customer due diligence’ heet de olifant in de 
(verzekerings)kamer ‘Open Insurance’. Vorig jaar is er vanuit de 
Europese Unie een consultatienota geschreven met als doel 
verzekeringsdata toegankelijk te maken voor ‘derden’, vergelijkbaar 
met de PSD2 regelgeving onder banken5. Open Insurance 
kan volgens de EU de innovatie in de sector stimuleren en 
veronderstelt dat verzekeringsdata veilig en eenvoudig beschikbaar 
gesteld kunnen worden aan derden. 

Welke trends gaan impact hebben op 
de intermediaire distributie?
Een aantal markttrends zorgt ervoor dat de huidige digitale infrastructuur haar 
voorsprong mogelijk ziet veranderen in een versnellende achterstand.

4 https://www.companjon.com/ 
5 https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/open-insurance-discussion-paper-28-01-2021.pdf

A. Technologie C. Regelgeving

B. Markt
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1. Met wie wil ik gegevens uitwisselen?
Digitale gegevensuitwisseling in de brede zin betreft verkeer van 
de verzekeraar naar andere partijen en vice versa. Denk daarbij 
aan de consument, de adviseur maar bijv. ook aan de schade-
afhandelaar of slimme machines (“Internet-of-Things”). De opkomst 
van ‘Open Insurance’, waarbij data van verzekeraars toegankelijk 
worden voor derden om nieuwe diensten aan te bieden, zal het 
aantal deelnemers in het verzekeringsnetwerk waarschijnlijk 
doen toenemen.

Bepalend voor de keuze van de juiste digitale snelweg zijn:

A. Het aantal partijen met wie data wordt uitgewisseld;

B. De urgentie van de data uitwisseling (real-time, batch) en

C. De richting van de data uitwisseling (eenrichtingsverkeer of
twee- of meerdere kanten)

Bij een uitwisseling van data met meerdere organisaties 
en een hoge snelheid ligt een API-platform of misschien 
zelfs een blockchain platform voor de hand. Wanneer de 
gegevensuitwisseling met een beperkt aantal organisaties 
plaatsvindt en/of de snelheid niet ‘real time’ noodzakelijk is dan 
volstaat het ‘postvakjes systeem’ zoals hierboven omschreven. 

Om de bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden is 
het wenselijk om naar de (digitale) strategie en ambitie van de 
organisatie op de wat langere termijn te kijken. Immers, besluiten 
over investeringen in de Digitale Snelweg moeten worden gedaan 
met een (middel)lange termijn perspectief.

2. In hoeverre heb ik grip nodig op de digitale snelweg?
Ook wanneer gegevensuitwisseling wordt uitbesteed moet de
verzekeraar in controle zijn. Wanneer het aantal verbindingen
tussen organisaties (en objecten) groeit, stijgt ook het

gevaar van systeemrisico6. Het niveau van controle hangt 
af van de afhankelijkheid van de organisatie van de digitale 
gegevensuitwisseling en het potentiële (systeem)risico. In de 
terminologie van ‘de Digitale Snelweg’; rijdt u alleen in de zomer 
dan zijn zomerbanden voldoende. Maar bij gebruik in de winter zijn 
winterbanden, sneeuwkettingen en wellicht een slipcursus aan te 
raden. Nuttige vragen om te beantwoorden zijn:

i. Heb ik inzicht in en overzicht over hoe mijn datastromen lopen?

ii. Heb ik voldoende zekerheid over de continuïteit van de digitale 
snelweg?

iii. Kan ik aan mijn klanten garanderen dat de snelweg waar ik 
gebruik van maak veilig is?

Wanneer een actueel inzicht in het dataverkeer noodzakelijk is, dan 
is het nuttig om meer te investeren in data analyses en bijv. een 
dashboard van de gegevensuitwisseling. 

De huidige Digitale Snelweg in Nederland is de afgelopen jaren 
betrouwbaar gebleken. De vraag naar zekerheid vanuit het 
klantbelang zal de komende jaren toenemen gezien de opkomst 
van cyberaanvallen en bijbehorende datalekken. Voor welke vorm 
van digitale gegevensuitwisseling er ook gekozen zal worden, 
cybersecurity is een absolute randvoorwaarde. 

3. Is het de investering waard?
Als de digitale gegevensuitwisseling bedrijfskritische processen
betreft, dan is de investering in de Digitale Snelweg noodzakelijk.
Zonder de investering geen business. Maar veelal zijn er opties
waaruit gekozen kan worden waardoor een bedrijfseconomische
overweging gemaakt kan worden. En in sommige gevallen kan
de investering in een Digitale Snelweg ook een kostenbesparing
opleveren, zeker wanneer dit samengaat met andere manieren van
digitalisering, zoals bijv. werken vanuit de Cloud.

Checklist voor verzekeraars
De digitale snelweg van intermediaire distributie in Nederland is de afgelopen 35 
jaar van grote nut gebleken voor de verzekeringsketen. Iedere verzekeraar dient voor 
zichzelf te bepalen hoe de gewenste digitale snelweg van intermediaire distributie voor 
de komende jaren er voor hen uitziet. Een drietal vragen kunnen behulpzaam zijn om 
de fundamentele keuzes in kaart te brengen. 

6 Beneath the Surface, Technology-driven Systemic Risks and the Continued Need for Innovation; Future of 
Financial Services, World Economic Forum and Deloitte, 2021
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De uitwisseling van gegevens in de verzekeringsketen zal de 
komende jaren toenemen in aantal deelnemers en in complexiteit. 
Dit zet druk op de uitwisseling van digitale gegevens (de ‘Digitale 
Snelweg’) van de deelnemende organisaties en objecten. 
Investeren en onderhouden van een goede digitale snelweg 
is belangrijk om grote (verkeers)ongelukken te voorkomen en 
de groei van de industrie te kunnen faciliteren. Net als in ieder 
netwerk is ook hier het prisoners dilemma van toepassing; een 

goede infrastructuur vergt investering van de aanbiedende maar 
veelal ook van de vragende partij(en). Een goede samenwerking 
gericht op een relevante en gezonde verzekeringssector als ook het 
afspreken van goede spelregels en adoptie van standaarden, zoals 
met SIVI, geven een oplossing voor dit prisoners dilemma en zorgt 
voor het goed en efficiënt functioneren van de Digitale Snelweg 
voor alle partijen. Nu en in de toekomst.

Case study: Focus op een open IT architectuur

In toenemende mate richten grote Nederlandse verzekeraars zich op het toekomstbestendig maken van hun IT landschap. De primaire 
focus ligt op het ontsluiten van de IT infrastructuur door middel van migraties naar de Cloud en de introductie van een API integratie laag. 

Een API integratielaag biedt de mogelijkheid om klanten meer tevreden te stellen, sneller nieuwe en innovatieve producten en services te 
lanceren en samen te werken met andere partijen zoals InsurTech. 

De ingezette digitaliseringsslag maakt integratie met de intermediair en gebruikte softwarepakketten laagdrempelig en kostenefficiënt. 
Ook stelt een open IT architectuur verzekeraars in staat om samen met derden nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van verzekerings- 
en risicodata. Open insurance wordt hiermee een ‘kans’ in plaats van een ‘bedreiging’.
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