
Verzekeringsmaatschappijen:
via big data naar big brother?  

Door André de Vos

Met big data kunnen verzekeringen veel preciezer worden 
afgestemd op het risico. Dat kan de klant financieel voordeel 
opleveren. Maar ook onverzekerbaarheid.

Toen de eerste autoverzekering op de 
markt kwam die persoonlijk rijgedrag di-
rect koppelde aan de hoogte van de pre-
mie, was er ophef: ongewenste inbreuk 
op de privacy, het einde van de solidari-
teit. Inmiddels verkoopt good old ANWB 
een verzekering die uw rijstijl monitort 
door rijgegevens uit uw auto te halen. 
Dat kan tot 30% korting op de premie op-
leveren. Vooral jongere automobilisten 
zijn er gevoelig voor.

‘Wij zijn erg te spreken over dit pro-
duct’, zegt ANWB-woordvoerder Ad 
Vonk. ‘Aan de data ontleende aanwijzin-
gen om het rijgedrag te verbeteren wor-
den echt door verzekerden opgevolgd. 
Dat maakt het verkeer veiliger. Het is nog 
te vroeg om te beoordelen of het ook tot 
minder schade leidt. Dat is natuurlijk 
wel de bedoeling; het moet financieel 
wel kunnen.’

Verzekeraars verzamelen traditioneel 
veel data van mensen om schade te voor-
spellen en de premie vast te stellen. De 
postcode is medebepalend bij inbraak-

verzekeringen, type en zelfs kleur van de 
auto zijn relevant voor de premie van de 
autoverzekering, en wie een levensver-
zekering wil afsluiten, moet uitgebreide 
vragenlijsten invullen over gezondheid 
en levensstijl.

Door smartphone, internet of things 
(huishoudelijke apparaten aangesloten 
op internet) en massaal gebruik van soci-
ale media explodeert de hoeveelheid be-
schikbare gegevens over mensen. Slim-
me algoritmes kunnen op basis van die 
big data nauwkeurige profielen maken.

Verzekeraars gebruiken big data op 
verschillende manieren. Een belangrij-
ke toepassing is fraudebestrijding. Be-
paalde patronen bij claims kunnen wij-
zen op verzekeringsfraude. Maar met big 
data kunnen natuurlijk ook perfect ‘goe-
de’ van ‘slechte’ risico’s worden geschei-
den. De stroom data uit de boordcompu-
ter van een auto geeft aan wie veilig rijdt 
en wie niet, zodat de premie daarop kan 
worden afgestemd. De data kunnen ook 
worden ingezet om te kijken hoe het nog 
veiliger kan en daarmee preventief wor-
den gebruikt.

Big data rukken op in verzekerings-
land, vooral in het buitenland. De Ameri-
kaanse verzekeraar John Hancock biedt 
tot 15% korting op levensverzekeringen 
en andere voordeeltjes voor verzekerden 
die met een Apple Watch hun eigen be-
wegingen monitoren. Levensverzeke-
raars gebruiken in toenemende mate big 
data in plaats van traditionele vragenlijs-
ten om de premie vast te stellen. Verze-
keraar Zurich baseert de offerte voor een 
nieuwe levensverzekering zelfs deels op 
een selfie van de aanvrager.

Ook in Nederland zijn er nieuwe toe-
passingen (zie kaders). Slimme tanden-
borstels die gegevens over het gebit ver-
zamelen, domoticasystemen die het huis 

aangenaam warm houden en beveili-
gen, apps die de consument lokaliseren 
en kijken of hij genoeg beweegt. Behal-
ve bij de autoverzekeringen is er door-
gaans nog geen sprake van uitwisseling 
van actuele gegevens met de verzekeraar. 
De verzekerde krijgt korting door het be-
zit en gebruik van de apparaten en apps, 
omdat de verzekeraar ervan uitgaat dat 
dat alleen al leidt tot minder schade, al is 
dat in de meeste gevallen nog niet bewe-
zen. Preventie is vooralsnog de leidraad, 
in plaats van individuele monitoring.

Verzekeraars hebben een lange histo-
rie in data-analyse. ‘No-claim is niet an-
ders dan een vrij rudimentaire vorm er-
van’, zegt Sander Klous, hoogleraar big 
data en tevens werkzaam bij KPMG. 
‘Maar het blijkt ook dat verzekeraars nog 
niet zo goed zijn in data-analyse. Dan is 
er weer een onderzoek waarin de buur-
man twee keer zoveel premie betaalt voor 
een inboedelverzekering, alleen doordat 
zijn woning net onder een andere post-
code valt. Het is belangrijk om de juis-
te conclusies te trekken. Met big data is 
dat niet anders. Hoe definieer je bijvoor-
beeld veilig rijden? Dat je je altijd aan de 
wet houdt, of zijn er andere, subjectieve 
maatstaven?’

Klous stelt dat het met big data steeds 
beter mogelijk is het juiste risicoprofiel 
van individuen vast te stellen. ‘Mensen 
die weinig risico lopen, betalen dan dus 
minder premie. Dat betekent automa-
tisch dat de “slechte risico’s” meer gaan 
betalen. Daar valt iets voor te zeggen, ze-
ker bij schadeverzekeringen; bij zorg ligt 
dat gevoeliger. Maar ook bij schadeverze-
keringen bestaat het gevaar dat mensen 
met weinig geld straks alleen nog betaal-
bare verzekeringen kunnen afsluiten als 

T
Lees verder op pagina 8 §

Tandfit Preventief 
is een initiatief 
van Philips en 
zorgverzekeraar 
ONVZ. Deze aan-
vullende tand-
verzekering kost 
€ 30 per maand. 
Dan poetst de 
verzekerde met 
de nieuwste, 
‘connected’ 
elektrische tan-
denborstel van 
Philips. Die kost 
zo’n € 250, maar 
is gratis voor de 
verzekerden, die 
vervolgens vol-
ledig verzekerd 
zijn voor reguliere 
tandartskosten. 

Bij de tanden-
borstel zit een 
app die informa-
tie verzamelt over 
het poetsgedrag 
en die het aan-
geeft als dat be-
ter kan. De data 
over het poetsen 
komen ook bij 
Philips terecht, 
maar alleen als de 
gebruiker toe-
stemming geeft. 
Philips gebruikt 
de gegevens 
voor verbetering 
van het product. 

Slimme tandenborstel

Woordvoerder 
Friso de Jong van 
ONVZ benadrukt 
dat de verzeke-
raar geen data uit 
de app krijgt. ‘Uit 
onderzoek blijkt 
dat die tanden-
borstel tot een 
beter gebit leidt.

Daar gaan we 
van uit. We zijn 
zeer terughou-
dend met het 
verder opvragen 
van data. We zul-
len op een gege-
ven moment wel 
bekijken of deze 
klanten als groep 
inderdaad beter 
scoren dan men-
sen met een ge-
wone verzekering, 
dat is tenslotte 
de insteek. Maar 
dan gebruiken we 
alleen anonieme 
en geaggregeer- 
de data. We kun-
nen alleen bij de 
poetsdata via 
een derde ‘tru-
sted party’. En 
dan moeten de 
gebruikers alsnog 
toestemming 
geven. Dat is 
voorlopig niet aan 
de orde.’
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‘Er lijkt sprake 
van een gene-
ratiekloof. Jon-
geren hebben  
minder moeite 
met het delen 
van gegevens’

ze hun gegevens afstaan. Dan kom je in 
een ethische discussie terecht.’

Het Verbond van Verzekeraars heeft 
sinds vorig jaar een Solidariteitsmonitor, 
die moet bijhouden of iedereen zich nog 
kan verzekeren nu steeds meer big data 
worden ingezet bij het bepalen van het ri-
sicoprofiel.

Nieuwe verzekeringsproducten op ba-
sis van persoonlijke data hebben ook te 
maken met de privacywetgeving. Op het 
eerste gezicht lijkt de nieuwe wetgeving 
die eind mei van kracht wordt (Algeme-
ne verordening gegevensbescherming: 
AVG) geen belemmering te vormen, mits 
de verzamelde data relevant zijn voor het 
afsluiten van de verzekering en de ver-
zekerde toestemming geeft voor het ge-
bruik ervan.

Maar er zijn toch wel knelpunten. Het 
aanlokkelijke van big data zijn correla-
ties waarvan je van tevoren het bestaan 
niet kunt bevroeden. Misschien is er wel 
een verband tussen wat iemand op soci-
ale media plaatst en zijn risico op brand? 
Dan wordt het verleidelijk om zoveel mo-
gelijk data op te vragen.

‘De verzekeraar zal zich bij gegevens-
verzameling moeten beperken’, zegt 
Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht 
en digitale technologie en advocaat bij 
Brinkhof. ‘Er moet een duidelijk ver-
zameldoel zijn en als er gegevens wor-
den verwerkt op basis van toestemming, 
moet de consument een vrije keuze heb-
ben. Dat laatste is nogal een cryptische 
bepaling. Bij verzekeringen heb je nu 
keus genoeg. Maar wat als een verzeke-
ring alleen maar betaalbaar is met een 
slim kastje in je huis? Is er dan nog spra-
ke van vrije keuze? De wet is niet duide-
lijk, maar de toezichthouder Autoriteit 
Persoonsgegevens lijkt hierbij erg streng 
in de leer: het mag al snel niet.’

Als de verzekerde toestemming geeft 
voor het gebruik van data, wil dat trou-
wens niet zeggen dat hij ook precies 
krijgt te zien hoe die gegevens worden 
gebruikt. De algoritmes zijn van de ver-
zekeraar, al zal die voortaan minder ge-
heimzinnig kunnen doen over welke 
data precies een rol spelen bij de premie-
bepaling.

Bij de verzekeraars is op het terrein 
van big data eerder sprake van een evolu-
tie dan van een revolutie. Maar als straks 
grote dataverzamelaars als Google en Fa-
cebook op de verzekeringsmarkt komen, 
kan het snel gaan. Amazon, dat het ei-
gen huiscomputersysteem Alexa heeft, 
is al actief op de Europese verzekerings-
markt. ‘Het is niet uitgesloten dat de Ne-

derlandse verzekeraars over vijf of tien 
jaar buitenspel staan’, zegt Jochem Da-
vids van verzekeringsstart-up InsureApp. 
‘De Nederlandse verzekeraars hebben 
het erg zwaar met zichzelf. Er is amper 
tijd en geld voor innovatie.’

InsureApp wil juist op alle mogelij-
ke manieren data over levensstijl inzet-
ten om verzekeringen te verbeteren. Van 
reisverzekeringen waarbij je pas betaalt 
als je de grens overgaat en kortingen voor 
gezond of veilig gedrag, tot het monito-
ren van de consument met de InsureApp 
om te kijken welke extra verzekeringen 
iemand nodig heeft. ‘Alleen al uit het be-
wegingspatroon kun je bijvoorbeeld op-
maken of iemand een hond heeft.’

Davids ziet in de privacywetgeving 
geen belemmeringen voor nieuwe toe-
passingen. Evenmin is hij erg pessimis-
tisch over de negatieve effecten van big 
data in verzekeringsland. Hij acht het on-
waarschijnlijk dat mensen onverzeker-
baar worden. ‘De samenleving moet be-
palen welke verzekeringen noodzakelijk 
zijn. Er moet een basis zijn die voor ie-
dereen betaalbaar en toegankelijk is, zo-

als bij de zorgverzekering. Daar ligt een 
rol voor de overheid en andere publieke 
instellingen. Maar als iemand ongezond 
leeft, iets waar hij zelf invloed op heeft, is 
het dan logisch dat hij dezelfde premie 
betaalt als iemand die gezond leeft?’

Hoogleraar verzekeringseconomie Ro-
ger Laeven constateert dat verzekeringen 
die gebruikmaken van persoonlijke ge-
gevens uit apps vooral bij jongeren aan-
slaan. ‘Ik denk dat dit bij autoverzekerin-
gen de markt gaat veroveren. Misschien 
ook wel bij andere schadeverzekeringen. 
Er lijkt sprake van een generatiekloof. 
Jongeren hebben veel minder moeite 
met het delen van gegevens.’

André de Vos is freelancejournalist.

Beter beschermd huis

Bonus voor veilig rijden

‘Wij mo-
nitoren 
de syste-
men niet’  

‘Verzeker-
de houdt 
bij ons zelf 
controle’

Bij de Veilig Rij-
den Verzekering 
van de ANWB 
meet een appa-
raatje in de auto 
snelheid en ma-
nier van bochten 
nemen, optrek-
ken en remmen. 
Die gegevens 
gaan naar de 
verzekeraar. Vei-
lig rijgedrag kan 
een korting van 
maximaal 30% op 
de premie ople-
veren. Volgens 
de ANWB zijn er 
inmiddels meer 
dan 10.000 au-
tomobilisten met 
deze verzekering. 
Van de nieuwe 
autoverzekerin-
gen die de ANWB 
afsluit, is 40% een 
veiligrijdenverze-
kering. De gemid-

delde korting van 
deelnemers be-
draagt 17,5%. Een 
kleine honderd 
verzekerden ha-
len de maximale 
korting van 30%, 
maar er zijn ook 
230 mensen met 
de verzekering 
gestopt omdat 
ze onveilig reden 
en geen korting 
kregen. Wie on-
veilig rijdt, wordt 
daarop aange-
sproken door de 
verzekeraar en 
kan worden ge-
schorst. 

Omdat het dan 

moeilijk wordt om 
elders een verze-
kering te krijgen, 
nemen verzeker-
den liever zelf het 
initiatief. 

Woordvoerder 
Ad Vonk van de 
verzekeraar: ‘Na-
tuurlijk moet je 
zorgvuldig om-
gaan met de data, 
maar we moeten 
oppassen dat de 
privacydiscussie 
niet alles onmo-
gelijk maakt. De 
verzekerde houdt 
bij ons zelf de 
controle over zijn 
gegevens. Bij de 
gegevens uit de 
boordcomputer 
die automatisch 
naar de autofa-
brikant gaan, is 
dat niet zo goed 
geregeld.’

Interpolis Thuis- 
meester geeft 
verzekerden met 
een ‘domotica- 
systeem’ met een 
rook- en water-
melder en een op 
afstand bedienba-
re lamp minimaal 
3% korting op de 
opstalverzekering 
en 6% korting op 
de inboedelverze-
kering. De zoge-
naamde HomeWi-
zard koppelt deze 
drie systemen via 
een app, die een 
melding geeft als 
er lekkage is of 
rookontwikkeling.

Alleen de ver-
zekerde ontvangt 
de gegevens, 
Interpolis gaat 
ervan uit dat de 
installatie van het 
systeem op zich 

al leidt tot betere 
preventie en dus 
een lagere scha-
delast. Dat recht-
vaardigt de pre-
miekortingen. Het 
kortingspercen-
tage is afhankelijk 
van de preventie-
ve maatregelen 
die de verzekerde 
neemt. Die moet 
hij invullen in de 
Veiligheidsme-
ter. ‘Interpolis 
vertrouwt erop 
dat de klant 
de meter naar 
waarheid invult 
en het systeem 
ook echt heeft 

geïnstalleerd. Wij 
monitoren de 
systemen niet. 
Als een klant niet 
(tijdig) reageert 
op een signaal van 
de app, dan blijft 
hij natuurlijk wel 
verzekerd’, aldus 
de verzekeraar 
in een toelich-
ting. Interpolis 
bekijkt alleen op 
geaggregeerd en 
anoniem niveau 
of de verzekerden 
minder schade 
hebben. 

Voor auto-
mobilisten heeft 
Interpolis recen-
telijk de Automo-
dus-app geïntro-
duceerd. Die zet 
de smartphone 
van de bestuurder 
stil tijdens het 
rijden.
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