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B A N K E N

SchuldeisersDSB
krijgenookaanzienlijk
deel van rente terug
EvaRooijers
Amsterdam

Goednieuwsvoorbankendiemet vorderin-
genbij de faillieteDSBBank.Zekrijgenniet
alleenhungeld terug,maarookeendeel
vande verschuldigde rente.Datblijktuithet
financieel verslag2018 vanDSB.

Nederlandse bankenmoesten in 2009 zo’n
€3,7mrdoptafel leggentoenDSBdreigdeom
tevallen.HierdoorkondenNederlandsereke
ninghouders, zoalshetdepositogarantiestel
sel voorschrijft, tot €100.000 vanhunbankte
goeden terugkrijgen.

Eerderwerd al bekenddat debankendeze
miljardenbijstorting waarschijnlijk volledig
terug zouden krijgen.Maar nu schrijven de
curatoren dat na het uitbetalen van alle vor
deringenonder de streepnog€367mlnover
blijft. Dit betekent datmeer dan de helft van
de €669mln, die eigenlijk aan rente betaald
hadmoetenwordenaanschuldeisers,kanwor
denuitgekeerd.
Die rentebetaling zal volgens curator Ben

Knüppe voor het overgrote deel naar Neder
landse banken gaan. Bijna alle ruim 30.000
gewone schuldeisers kwamen al eerdermet
de curatoren overeen van hun aanspraak op
rentebetalingenaf tezienalszehunvordering
vollediguitbetaaldkregen.Dekleinerebanken
kregen in 2017 eenzelfde voorstel, eenmeer
derheid gingdaarop in.
Ongeveer 22.000 polisklanten bij wie de

bank te veel provisie had gerekend, hebben
ookhun geld gekregen. Zij konden een scha
declaimindienen.Dezezogehetenzorgplicht
claims zijn al eerder afgehandeld.

Deverschuldigderentekanpaswordenuit
betaaldalshet faillissementvanDSBvolledig
isafgerond.Decuratorenschrijveninhet laat
ste faillissementsverslag dat ze niet verwach
tendat dit voor 2020gebeurt.

Alsdecuratorennietszoudendoen,zoude
leningenportefeuille nog 20 jaar doorlopen,
omdat vlak voor het faillissement nog hypo
theken zijn verstrektmet een looptijd van 30
jaar.Maar er zal eenmoment komenwaarop
hetefficiënter isomderesterendeleningporte
feuille teverkopen,aldannietaandochterbe
drijfFinqus,aldusKnüppe.Hetwinstgevende

deel vande leningenportefeuilleging in2018
al overnaardit nieuwebedrijf.

DSBginginoktober2009faillietnaeenrun
opde bank. Daartoe had bedrijvenonderzoe
ker Pieter Lakeman opgeroepen. Hij wilde
niet langermet bankoprichter Dirk Scherin
gaonderhandelenovereenvergoedingvoorde
klantendieverkeerdeproductenaangesmeerd
haddengekregen.

Naeen faillissementzouhijmetdecurato
ren kunnen onderhandelen; inderdaad kre
genklantendaarmeerdanScheringabood.

Scheringa heeft zich nooit bij het faillisse
mentneergelegd.Volgenshemhadzijnbedrijf
kunnen blijven voortbestaan. Hij stelt dat de
bankrunalbijnaopzijneindwas toenDeNe
derlandscheBankdezogehetennoodregeling
—voorbode voor eenbankroet—hadaange
vraagd.Omdatdeaanvraagvoordenoodrege
ling uitlekte, kwam een nieuwe bankrun op
gang, aldus de redenering van de naamgever
vandebank, endat betekendehet einde.

Dat ‘DSBinfaillissement’al jarenlangwinst
boekt, is voor Scheringa het bewijs dat het fi
nancieelnietzoslechtging.Decuratorenstel
dendaaraleerdertegenoverdathet juistdank
zijhetfaillissementisdatderesultatenzogoed
zijn; de kosten gingen immers direct omlaag
door ontslagen en vooral doordat de schuld
eisers geen rentemeerhebbenontvangen.

Scheringaprobeertviaeenrechtszaak,waar
bij hij verschillende getuigen laat horen over
het lekken van informatie vlak voor de nood
regeling, alsnog een vergoeding te krijgen.

DSB-oprichter Dirk Scheringa DIJKSTRA

Facebookkomtmet zijn
eigenmunt, de libra.
Opmerkelijk, omdathet
bedrijf zelf vrijwel niets

verkoopt.Maarhetwil de eerste
zijn indemonetaire goudmijn.
Amazon, Apple,Google, ze staan
allemaal te popelenomuit te
breiden infinanciële dienstverle
ning.De toegevoegdewaarde van
data overhet financiële gedrag
vanmensen, bovenopalle data
diedezebedrijven al bezitten, is
namelijk enorm.

Dehaast past bij SiliconValley.
Hier is het adagium:breng een
nieuwproduct zo snelmogelijk
opdemarkt, dat levert eengro
te voorsprongop inhet latere

marktaandeel. Vervolgproducten
—Facebookdenkt aan leningen
enanderediensten—komenzo
dradekinderziektenuit het nieu
weproduct zijn gehaald.

Dat uitgerekendFacebookmet
eenmunt komt, is nogopmer
kelijker.Het bedrijf heeft vooral
de afgelopen twee, drie jaar keer
opkeer bewezenonbetrouwbaar
te zijn. Facebookgaatniet alleen
voortdurend slordig ommet zijn
— lees: onze—data,maarhet
is ookbij herhalingbetrapt op
onethischgedrag.

Het gebruiktebijvoorbeeld,

Facebook heeft
vooral de afgelopen
paar jaar keer op
keer bewezen
onbetrouwbaar te zijn

tegenalle afsprakenmetApple
in, appsomhetdigitale gedrag
van jongemensen te volgen, om
zobeter zicht te krijgenopde
concurrentie. Eenmunt, ook een
digitalemuntdie voormeer ze
kerheid is gekoppeld aanonder
anderede euro endedollar, kan
alleenbestaandankzij vertrou
wen. Facebook is dat vertrouwen
nietwaardgebleken.

Er is nunog slechts een voor
nemenophoofdlijnen voor lan
cering vande libra in 2020.Het
is een verheugend signaal dat
toezichthouders enpolitici over
dehelewereld, inclusief deG7,
tochal onmiddellijk inuiterst
terughoudendebewoordingen
hebbengereageerd. Ermoet
solide toezicht komen, gebrui
kersmoeten zichbeschermd
weten, deprivacy dient zuiver te
zijn geregeld—zeker ook voorde
FacebookportemonneeCalibra,
waarhet bedrijfwellichtwel in
kankijken—hetprojectmag ze
kerniet zo grootwordendathet
bij problemendoor overheden
geredmoetworden, het risico
opwitwassendient te zijnuitge
bannenenFacebookmoet, in
elk geval inWashington, vooraf
elke komma inhet plankomen
toelichten.

Metde complexe structuurdie
voorde libra is gebouwd—ook
al geengoed teken, bijvoorbeeld
voorhet vinden vandeuitein
delijk verantwoordelijke—gaat
die toelichtingnog eenhele toer
worden.Gezien alle risico’s is het
goeddat er al voor de introductie
een stevige remophet project
staat, enhopelijk blijft staan tot
alles helder is.

Commentaar
Rem de libra af

d
Meer lezen?
fd.nl/commentaar

ONDERWIJS

‘Lerarentekort
verergert ongelijke
kansenopschool’
Nademassale staking vanafge
lopenmaart die tienduizenden
scholieren endocentenopde
beenbracht, haalt het onderwijs
nog amperdekrantenkoppen.
Maardat betekent allerminst dat
deproblemen inde sector zijn
opgelost,waarschuwenbetrokke
nen. ‘De crisis inhet onderwijs te
kent zich steeds scherper af’, zegt
Kirsten vandenHul, TweedeKa
merlid voordePvdA. ‘Onderwijs
moet eengelijke kansenmotor
zijn.Dat is het nuniet.’

a PAGINA 5

VERZEKERAARS

Techrevolutie
bereikt nu ook
verzekeraars
De technologische revolutie die
doordefinanciële industrie raast,
nadert nuookde verzekerings
wereld. Bankenhebbenfintech,
verzekeraars ‘insurtech’, een
samentrekking van verzekeren
en technologie. Klantenmerken
het vaaknogniet,maardat gaat
veranderen. Volgens een recent
rapport groeit de internationale
insurtechmarkt tot 2023gemid
deldmet 41%per jaar. Investerin
gen innieuwe initiatievennemen
explosief toe.

a PAGINA 20

pagina 5, 24-06-2019 © Het Financieele Dagblad



V
oo

ru
it
zi
ch

t

. De hoeveelheid geld
voor nieuwe verzeke-
ringsinitiatieven neemt
explosief toe.. Toch blijft ‘insurtech’
ver achter bij fintech,
nieuwe technologieën in
de bankensector. Verze-
keraars zijn iets conser-
vatiever en de sector is
complex.. Vooral buiten Neder-
land zijn er aanspreken-
de voorbeelden, zoals in
China, dat uitblinkt in het
aanbieden van miniver-
zekeringen.

V E R Z E K E R A A R S

Nu gaan ook
de verzekeraars
overstag voor
het techgeweld

H
et is langheel traag gegaan,maar
duidelijk is dat nuookde verzeke-
ringssector begint te veranderen.
Volgens een recent rapport groeit
de zogenoemde internationale ‘in-
surtechmarkt’ tot 2023gemiddeld

met 41%per jaar. Investeringen innieuwe verze-
keringsinitiatievennemenexplosief toe: tussen
2017 en2018 verdubbeldendie, naar $3,2mrd,
meldt FintechGlobal.

Ondanksdieflinke smakgeld zijn er inEu-
ropaweinig aansprekende voorbeelden van in-
surtech.Of althansniet zichtbaar voorhet grote
publiek. Verzekeraars experimenterenopde
achtergrondwel door geld te steken indata-ana-
lyse, kunstmatige intelligentie enmachine-
leren,maardaarmerkt deklantnog relatiefwei-
nig vanbij zijn claimafhandeling.

Veel verzekeraars verkennennieuwe techno-
logie,maar zettendienogniet breed in. Pilots
worden zeldenuitgerold indehele organisatie.
‘Dedrempels zitten inde cultuur’, aldus in-
surtech-expertRoger Peverelli. ‘Verzekeren is
per definitie risico vermijden.Maar als jewilt in-
noveren, zul je op een zekermomentwel risico
moetendurvennemen.’

HaroldMahadew, bij het Verbond vanVer-
zekeraars verantwoordelijk voor insurtech, is
minder pessimistisch.Hij ziet datNederlandse
verzekeraars samenwerkingenaangaanmet
start-ups inde sector en zobijvoorbeeldhy-
potheekadvies bijna volledig automatiseren.
Daarnaastwordt er volgenshem inEuropahard
gewerkt omdrempelsweg tenemenomals in-
surtech inhet ene landooknaarhet andere land
te kunnenkomen. ‘DoordeEuropeseCommis-
sieworden samenwerkingen tussen toezicht-
houders gestimuleerd, zodat bedrijvenmakke-
lijker kunnenopschalen.’

Er zijn ooknieuwkomersdie, vaak in sa-
menwerkingmetbekendepartijen, demarkt
radicaal veranderenenechtnieuweproducten
ontwikkelen. BekendeNederlandse voorbeel-
den zijnhet kastje inde autodat eenkortingop
deANWB-verzekeringspremie geeft als je netjes
rijdt, Achmea-dochter InShared, dat volledig
onlinewerkt eneendeel van zijn inkomsten, na
aftrek vankosten, teruggeeft aandeklant.Of
Fixico, de appdie zorgt voor een snelle afhande-
ling vanautoschade.

De technologische revolutie die door de financiële sector
raast, nadert de verzekeringswereld. Banken hebben fintech,
verzekeraars insurtech, een samentrekking van verzekeren
en technologie. Klanten merken het vaak nog niet, maar dat
gaat veranderen. Drie succesvolle voorbeelden.

In het kort:

Degrootste ontwikkelingen zijn te vinden
buitenEuropa.Meerdandehelft van alle in-
surtechbedrijvenkomtuit deVerenigde Staten,
terwijl Chinakampioenopmerkelijke verzeke-
ringen is. Vrijwel alles is inChina te verzekeren,
technologischebeperkingen zijn erniet enook
hoeft een verzekeraarnauwelijks rekening te
houdenmetdeprivacy.Mahadew: ‘InEuropa is
de verzekeringssector sterk gereguleerd.’

Chinese verzekeraarshebbener geenenkele
moeitemeehunklantendeheledag temoni-
toren.Beweegt dezepolishouderwel genoeg?
Eet hij niet elkedagbijMcDonald’s?Het leen-
bedrijf vanbank-verzekeraar PingAngebruikt

Data goed gebruikt?

Een vandegrootste
veranderingen vanhet
nieuwe verzekeren is
slimgebruik vandata.
Al is niet iedereener
gerust opdat die gege-
vensookgoedgebruikt
worden.Dezemaand
waarschuwdehetAme-
rikaanseGovernment
AccountabilityOffice
(GAO)nog voorde risi-
co’s: ‘Het is heel aan-
lokkelijk omklanten
in tedelenop zaken
zoals ras. Techbedrij-
ven zijn onvoldoende
opdehoogte vanwat
wel ennietmag indeze
sector.’
Data zijn ook een van
dekernpunten vanhet
het EU-US Insurance
DialogueProject (IDP).
Dit Europees-Ame-
rikaanse samenwer-
kingsverband, onder

meer vandeEuropese
Unie, richt zichop
het beschermenvan
verzekeringsnemers,
marktkansenenef-
fectief toezicht.Ook
zij ziendegevaren van
eenblind vertrouwen
opdata. ‘De voorde-
len voor verzekeraars
en consumenten zijn
legio. Er kangerichter
verzekerdworden, be-
ter geprijsd, erworden
objectievere oordelen
gevormdendekosten
wordengedrukt,maar
er zijn ook risico’s’, al-
dushet IDP. ‘Verkeerd
gebruik vandata kan
leiden tot prijsdiscri-
minatie, afhankelijk-
heid vanderdepartijen
en verminderd zicht
opdenauwkeurig-
heid vandegebruikte
gegevens.’
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gezichtsherkenningomte
zienof eenkredietvragerniet
liegt achter het computer- of
telefoonscherm.

Toch ishet niet zodat Euro-
pa enormachterloopt tenop-
zichte vanAmerika ofAzië, zegt
Peverelli, die dezeweek inAm-
sterdamhet vakevenementDigi-
tal InsuranceAgendaorganiseert.
‘Europese giganten zoals Allianz,
AXAenMunichRe investerenbedra-
genmetnegennullen in insurtech.
Ook inNederland zijnpartijen zoals
Aegon,NNenAchmeaopallerlei fronten
met insurtechactief.Natuurlijk, inAzië
is eenaantal grote verzekeraars heel zicht-
baar.Datwekt de indrukdathet hele continent
vooroploopt.Maardemeeste verzekeraars daar
lopeneerder achter opEuropadan voor.’

Aegon investeert al jaren inde sector.Dat doet
de verzekeraar vanuit zijnAegonVenture Fund,
waar €100mln in zit.Het gros vande investerin-
genheeft betrekkingopfinanciële technologie,
maarhet fondsheeft ook eenaantal deelnemin-
gen innieuwe verzekeraars endienstverleners
aande sector, zoals deAmerikaanse verzeke-
ringsvergelijker PolicyGenius.

Investerendoet het fonds alleenals een tech-
nologie op termijnmogelijk ook ingezet kan
worden inhet bedrijf. Somsgaat het omproduc-
tendienunogondenkbaar zijn inNederland.
Zoals het delen van veel persoonlijkedata in ruil
voor een lagerepremie. ‘Jemoet durvenomals
investeerder opeen “slippery road” te rijden’,
zei fondsmanagerGeorg Schwegler daarover in
Het FinancieeleDagblad.

Bij debanken lijkt vernieuwing veel sneller
te gaan. Toch ishet niet eerlijkfintechmet in-
surtech te vergelijken, vindt Peverelli. ‘Banking
loopt drie tot vijf jaar voor opde verzekerings-
sector. Kijk alleen inNederlandhoedegrote
bankenaande lopendebandnieuwe innovaties
naardemarkt brengenofhoe zij rigoureusde
organisatie aanpassenomsneller te kunnen in-
noveren.De verzekeringssector isminder sexy
enmisschienook complexer.Wekomennogal
wat startendeondernemers tegendie enthou-
siast eennieuwverzekeringsconcept pitchen,
maar eigenlijk geen idee vandemarkt hebben.’

VK Zego

Een vandegrootste investeringenooit in een
Europese verzekeringsstart-upwerd afge-
lopenweekgedaan inZego.Het inLonden
gevestigdebedrijf, in 2016opgericht door
tweeoud-werknemers vanDeliveroo, haal-
de $42mlnbij investeerdersuit ondermeer
Berlijn.Watmaakt Zego aantrekkelijk?Het
bedrijf biedt verzekeringenaan voordeelne-
mers aande zogeheten ‘gig-economy’:wie ’s
avonds zijnfiets inzet ometen tebezorgen
namensDeliverooofUberEats kandiefiets
steeds voor eenpaaruur verzekeren.Ookde
auto’s en scooters die zzp’ers inzetten voor
hunwerkkunnenworden verzekerd. Taxi’s
kunnenhuneigenautobij Zego verzekeren.
Debezorgers bepalenhuneigen tijdenen
werkende eneweekmeerdandeandere.
Traditionele verzekeraarshebbenhunpo-
lissennogniet opdezenieuwemanier van
werkenafgestemdof latendedeelmarkt he-
lemaal links liggen. Zegozegtstukkengoed-
kopertezijndantraditioneleverzekeraars.Met
hetinvesteringsgeldwilhetbedrijfuitbreiden
naaranderelanden,zoalsIerlandenSpanje.

België Mobly

China Zhong An

HetChineseZhongAngeldt als een vande
vernieuwendste verzekeraars indewereld.
Het bedrijfwerkt 100%digitaal enblinkt uit
inmini-verzekeringen.Het zijnpolissendie
tussengekte engenialiteit laveren. Zokwam
het tijdenshetWereldkampioenschap voet-
bal van2014met eenpolis tegen leverschade
naextremealcoholinname.Niemandkocht
het ding. Bij een traditionele verzekeraar is
zo’npolis niet alleenondenkbaar, het zou
ook jaren researchkosten. ZhongAnwerkt
anders.Nieuwe verzekeringenwordenaan
de lopendebandgelanceerd enookweer van
demarkt gehaald. Inde laatste drie jaar ver-
kocht depas vijf jaar oudeminiverzekeraar
liefst 10miljardpolissen.Nunog vooral in
China,maarhet bedrijf heeft torenhogeam-
bities.Het ziet zichdaarbij gesteunddoorde
grootstefintechbedrijven vandewereld, Ant
Financial, Tencent enbank-verzekeraar Ping
An. Europa lonkt.Nual investeert zowel Ping
Anals dochter ZhongAn fors inEuropese
fintechs en insurtechs.Het is niet de vraagof
zedezekant opkomen,maarwanneer.

Pechhulp, adviesbij de aan- of verkoop van
een tweedehands auto eneengratis rapport
over de staat van je autoopbasis van eenap-
paraatje—eendongle—dat via internet in-
formatie over je auto verzamelt en verstuurt.
Het zijndienstendiedeAntwerpse start-up
Mobly sindshetnajaar van2017 inBelgië
heeft gelanceerd.Niet typische verzekerings-
producten,maar tochnamdeZwitserse
verzekeraarBaloise eenbelang inhet jonge
bedrijf. Dit jaar pas volgdener autoverzeke-
ringen, die klantenper kilometer betalen
(vanaf €32permaand).Het idee achter de
investering inhet ‘mobiliteitsplatform’ is dat
Baloise klanten langer aan zichwil binden
enookopniet-verzekeringsterreinenwil bij-
staan.OokbiedtMobly eengarantieproduct
op tweedehands auto’s aan. ‘De verzeke-
ring vaneenauto is binnenkort slechts een
onderdeel van eengroter aanbod vanonze
dienstenals verzekeraar’, zei Baloise-ceo
GertDeWinter vorig jaar.Het bedrijfwil con-
sumentenbegeleidenbij de zoektochtnaar
eennieuweauto, tot dekoop, het bezit, even-
tuele reparaties en verkoop.
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