
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Innovaties en onverzekerbare risico's
onderzoek naar de invloed van onverzekerbare risico's op innovatie

Weijers, T.W.J.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4a3731f5-4ec8-4677-9ca7-eec2bd7d64dd


ARU
2007
TEM

(2007.064)

Innovaties en onverzekerbare risico's
Onderzoek naar de invloed van onverzekerbare risico's op
innovatie

Tim Weijers
462908

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Technologie en innovatiewetenschappen
Opleiding: Techniek en Maatschappij
Verdiepingsprogramma : Technologie- en innovatiebeleid, advanced countries

Eerste begeleider : de heer mr . ing . E .P . Mol
Tweede begeleider: de heer prof. dr. ir. W.F . Schaefer

niet
uitleenbaar



Afstudeerecriptie Innovaties en onverzekerbare isico's Voorwoo

Voorwoord
Voor U ligt het verslag van het afstudeeronderzoek naar innovaties en onverzekerbare risico's dat door
Tim Weijers in de periode maart 2004 tot augustus 2007 is uitgevoerd . Dit onderzoek is uitgevoerd in hhet kader
van het afstuderen aan de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven in de
afstudeerrichting Technologie en Innovatiebeleid .

Nu het afstudeeronderzoek is afgerond is het ook eens tijd om terug te kijken op een periode van 3 jaar waarin
dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het onderwerp verzekeren en verzekeringsrecht was compleet nieuw voor
mij en ik heb hier erg veel van geleerd. Het afstudeeronderzoek zelf ging qua snelheid met pieken en dalen . De
combinatie van afstuderen met mijn werk als consultant op het gebied van veiligheid was niet altijd even
gemakkelijk. Als het druk was op het werk ging dit vaak voor het afstuderen .

Langs deze weg wil ik in eik geval Bert Mol bedanken voor zijn adviezen en begeleiding gedurende de afgelopen
jaren. Daarnaast wil ik ook Es ffier bedanken die tijdens mijn studie de afgelopen 6 jaar ook altijd geduid heeft
gehad als ik moest studeren voor een tentamen of bezig was met mijn afstudeeronderzoek .

Tim Weijers

Eindhoven, 15 augustus 2007
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Samenvatting

Om verzekeringen te kunnen aanbieden wordt er door verzekeraars onderzoek gedaan om de frequentie en de
omvang van toekomstige schadeclaims voor bepaalde risico's in kaart te brengen. Hierbij is het van belang dat
de risico's bekend zijn zodat er een juiste Inschatting kan worden gemaakt van de verzekeringsdekking en de
daarmee samenhangende premie .
Innovaties, zoals nieuwe technoiogieSn, hebben de eigenschap dat zij nieuw zijn en tot op heden niet eerder zijn
toegepast. Deze nieuwe technokogieén hebben geen verleden zo dat er een onbekendheid is met de risico's . En
juist de bekendheid met risico's maakt het voor verzekeraars mogelijk om een verzekeringsdekking aan te
bieden. Indien er door verzekeraars geen dekking wordt gegeven zijn de risico's van nieuwe technoiogieén
onverzekerbaar. Op basis hiervan is de doelstelling van het onderzoek om inzicht te krijgen in hoe
onverzekerbaarheid van risico's ontstaat en welke invloed dit heeft op de toepassing en het gebruik innovaties .
Deze doelstelling leidt tot de volgende vraagstelling :

Hebben onverzekerbare risico's invloed op de innovativiteit van bedrijven en hoe wordt er met deze invloed
omgegaan?

Het onderzoek is opgebouwd uit een literatuurstudie en een drietal case studies waarbij de verzekerbaarheid in
het gedrang is gekomen of kan gaan komen . De case studies die zijn beschouwd zijn de DES-dochter, de aanleg
van de Noord Zuidlijn in Amsterdam en het onderzoek naar nanotechnologie.

Risico's zijn verzekerbaar indien de gevolgen van het risico bekend zijn en het onzeker is of het risico zich
voordoet. Tevens moet er een voldoende grote groep zijn die aan dezelfde risico's blootstaat maar niet allemaal
tegelijk kunnen worden getroffen. Daarnaast moet de premie voor het verzekeren van risico's in verhouding
staan met het verzekerde risico en mag de verzekering niet strijdig zijn met de wetgeving en het beleid .
Onverzekerbaarheid ontstaat indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan .
Er kunnen twee soorten innovaties worden onderscheiden . Ais eerste wordt de incrementele innovatie genoemd .
Een incrementele innovatie bouwt voort op de kennis binnen een bestaand technologisch paradigma door het
doen van kleine aanpassingen aan, of het op nieuwe wijze toepassen van technokogieén en processen . Radicale
innovaties worden gekenmerkt door technologische doorbraken die leiden tot nieuwe kennis en brede
maatschappelijke veranderingen . Er wordt dan gesproken van een verandering van het technologische
paradigma. Op basis van de aard van de Innovaties mag worden verwacht dat incrementele innovaties beter te
verzekeren zijn dan radicale innovaties omdat bij incrementeie innovaties de risico's beter zijn in te schatten . Uit
een case study naar een incrementele innovatie als de aanleg van de Noord Zuidlijn in Amsterdam waarbij
bestaande technolog~ in een nieuwe omgeving worden gebruikt blijkt dat het project onverzekerbaar is bij
verzekeraars. De gemeente Amsterdam vindt dat de aangeboden dekking geen 'value for money' biedt en besluit
het project zelf te verzekeren . Uit een case study naar de ontwikkeling van nanotechnologie blijkt dat de
voorwaarden voor het verzekeren niet altijd strikt worden nageleefd . Ondanks dat de risico's van een radicale
innovatie zoals nanotechnologie momenteel niet bekend zijn nemen verzekeraars de risico's toch op in hun
portefeuille .

Een analyse van wetgeving omtrent het verzekeren en de verzekeringssystemen die in Nederland in de loop der
jaren zijn gebruikt blijkt dat het act-committed en het ioss-occurence systeem problemen voor verzekeraars
kunnen opleveren bij het verzekeren van nieuwe risico's . Inherent aan deze systemen is dat zij een uitlooptijd
kennen. De handeling die de schade tot gevolg heeft moet in het act-committed systeem binnen de polistermijn
zijn gelegen. Bij het loss-occurence systeem moet het ontstaan van de schade binnen de polistermijn liggen . De
schade kan zich echter vele jaren later openbaren waardoor de verzekeraars alsnog deze schade moeten
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Afstudeemcriptie Innovaties en onverzekerbare risico's Samenvatting

vergoeden. Ook het toepassen van "nieuw" recht kan verzekeraars voor problemen stellen . Indien zij door
veranderingen in het recht en het toepassen van deze veranderingen op oude situaties moeten de verzekeraars
de schade vergoeden. Dit is het geval geweest in de zaak die de DES-dochters tegen de producenten van het
DES-hormoon hebben aangespannen. Het uitlooprisico en de toepassing van nieuw recht op oude zaken kunnen
er toe leiden dat verzekeraars minder geneigd zijn om nieuwe risico's te verzekeren . In de jaren negentig van de
vorige eeuw is in Nederland het zogenaamde claims-made systeem ingevoerd waarbij het moment van
aansprakelijkheidsstelling van de veroorzaker van de schade of het melden aan de verzekeraar binnen de
polistermijn dient te liggen . Hierdoor is er geen uitloop en kunnen verzekeraars na het beëindigen van de polis en
de wettelijke verjaringstermijn niet meer aangesproken worden op het vergoeden van schade . Dit systeem leidt
er toe dat het voor verzekeraars aantrekkelijker wordt om nieuwe risico's te verzekeren. Voor slachtoffers is dit
systeem nadelig omdat zij na het beëindigen van de polis geen beroep meer kunnen doen op de verzekeraars .
De Europese Commissie heeft het probleem van onverzekerbaarheid van nieuwe risico's proberen te
ondervangen door een vrijstelling van artikel 81 van het Oprichtingsverdrag te verlenen aan
verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen verzekeraars een poolingovereenkomst aangaan voor het
verzekeren van nieuwe risico's .

Verzekeraars worden niet direct betrokken in het innovatieproces van radicale innovaties. Zij staan aan de zijlijn,
er wordt in eerste instantie onderzoek verricht naar de toepassing van nieuwe technologieën dan dat er
onderzoek wordt gedaan naar de risico's van deze nieuwe technologieën . Bij incrementele innovaties worden
verzekeraars wei in een vroeg stadium betrokken bij het innovatieproces omdat zij bij deze innovaties
gemakkelijker de risico's kunnen inschatten .

Naast het financieren van risico's door middel van verzekeren kunnen risico's ook op andere wijzen gefinancierd
worden. Een bedrijf of de overheid kan besluiten om de risico's zelf te financieren door het vormen van een
fonds. Ook kan een eigen verzekeringsmaatschappij worden opgericht die wordt gebruikt om de risico's van het
moederbedrijf verzekeren . Bedrijven hebben op basis van een risicomanagementprogramma een beter inzicht in
de risico's van hun activiteiten en kunnen de gevolgen hiervan specifiek voor hun situatie inschatten .

Uit het onderzoek naar de invloed van onverzekerbaarheid van risico's op het innovatiepotentieel is vanuit de
case studies en de literatuurstudie niet gebleken dat het onverzekerbaar zijn van risico's leidt tot een rem op het
innoveren van nieuwe technologieën of het innoverende gebruik ervan .
Enerzijds zijn verzekeraars geneigd om de nieuwe risico's in het beginstadium van een technologie in hun
portefeuille op te nemen . Anderzijds zijn er voor bedrijven en overheden andere manieren om hun risico's te
financieren. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat in een later stadium van de ontwikkeling van een
radicale technologie mocht blijken dat de risico's voor de verzekeraars te groot zijn of indien de risico's van deze
technologie een groot deel gaan uitmaken van de portefeuille de verzekeraar geneigd kan zijn om beperkingen in
de dekking te gaan aanbrengen .
Aanbevolen wordt daarom om een onderzoek te doen om de verzekeraars in een zo vroeg mogelijk stadium te
betrekken bij het in kaart brengen van de risico's van nieuwe technologieën . Het onderzoek naar de toepassing
van deze technologieën zou hand in han moeten gaan of heel snel gevolgd moeten worden door een studie naar
de risico's ervan . Als tweede aanbeveling die wordt gedaan is om de gevolgen van het claims-made systeem op
de schadeloosstelling van slachtoffers
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A Innovaties en onverzekerbare risico's Inleiding

1 Inleiding
In het dagelijkse leven worden mensen aan allerlei risico's blootgesteld . Dit kunnen risico's zijn die bewust
worden genomen zoals autorijden, het beoefenen van gevaarlijke sporten of risico's waarvan men zich niet
bewust is of waar men als individu geen invloed op kan uitoefenen zoals blootstelling aan industriële vervuiling of
natuurverschijnselen . Voor een groot deel van de risico's voortkomend uit de moderne samenleving zijn
verzekeringen af te sluiten. Zo zijn de gevolgen van de risico's die zich voor kunnen doen financieel draagbaar te
maken. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan ziektekosten-, auto-, opstel- en inboedelverzekeringen.

1 .1 Aanleiding

Om verzekeringen te kunnen aanbieden wordt er door verzekeraars onderzoek gedaan om de frequentie en de
omvang van toekomstige schadeclaims voor bepaalde risico's in kaart te brengen . Hierbij is het vanzelfsprekend
van belang dat de risico's bekend zijn zodat er een juiste inschatting kan worden gemaakt van de
verzekeringsdekking en de daarmee samenhangende premie .

Volgens het innovatieplatform (2004) en Utterback (1979) wordt economische vooruitgang in gang gezet en in
stand gehouden door het vermogen om innovaties te doen . In Nederland wordt vandaag de dag veel discussie
gevoerd over het innovatiepotentieel en hoe dit kan worden versterkt. Zo zijn er door de overheid diverse
initiatieven in gang gezet om innovatie in Nederland te stimuleren . Hierbij valt te denken aan het
Innovatieplatform dat in 2003 is opgericht en aan Synthens dat het MKB moet begeleiden tijdens het
"vermarkten" van innovaties .

Innovaties, zoals nieuwe technologieën, hebben de eigenschap dat zij nieuw zijn en tot op heden niet eerder zijn
toegepast. Volgens Epprecht (1998) kunnen nieuwe technologieën een realiteit creëren die ver verwijderd is van
onze huidige vertrouwde samenleving . Deze nieuwe technologieën hebben geen verleden zo dat er een
onbekendheid is met de risico's . En juist de bekendheid met risico's maakt het voor verzekeraars mogelijk om
een verzekeringsdekking aan te bieden. Toch zullen innovaties (werkwijzen of innovatieve producten) door
bedrijven (moeten) worden verzekerd .

1 .2 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe onverzekerbaarheid van risico's ontstaat en
welke invloed dit heeft op de toepassing en het gebruik innovaties . Dit onderzoek zal, aan de hand van concrete
voorbeelden, waarbij wordt ingegaan op de technische kenmerken van de beschreven technologie, laten zien
hoe de wisselwerking tussen die technologie en de vraag naar verzekerbaartieid plaatsvindt . Er wordt bekeken of
verzekeringen een mogelijkheid bieden om nieuwe technologieën te implementeren of dat zij juist implementatie
tegengaan door de onbekendheid met de risico's en hoe innovatoren hier verder mee om gaan .
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1 .3 Vraagstelling

De vraagstelling voor het onderzoek kan op basis van de voorgaande paragrafen als volgt worden weergegeven :

Hebben onverzekerbare risico's invloed ayo de innovativiteit van bedrijven en hoe wordt er met deze invloed
omgegaan?

De volgende onderzoeksvragen worden afgeleid uit de bovenstaande, algemene vraagstelling :
1 . Wat is verzekeren en hoe ontstaat onverzekerbaarheid? ;
2. Welke innovaties worden er onderscheiden en wat is de relatie van innovaties met het verzekeren? ;
3. Hoe ziet de keten van risicobeheersing eruit en hoe beTnvloeden de verschillende actoren elkaar? ;
4. Zijn er alternatieven voor verzekeren? ;
5. In hoeverre beïnvloedt de (on)verzekerbaarheid de beslissing van ondernemingen om wel of niet te

investeren in innovatieve technieken of producten? ;
6. Hoe verhoudt de praktijk van niet of nauwelijks te verzekeren risico bij innovatieve ondernemingen of

projecten zich tot het Nederlands/Europees beleid met betrekking tot een maximaal innovatief bedrijfsleven .

1 .4 Opbouw van het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de verzekerbaarheid van nieuwe risico's het op de markt brengen van
innovaties danwel het toepassen ervan belemmerd. Hiervoor is door middel van een literatuurstudie en door
middel van interviews nagegaan of zich zulke problemen in Nederland voordoen of voor hebben gedaan en hoe
deze eventueel zijn op te lossen . In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het principe van verzekeren, wat risico's zijn
en welke risico's voor een verzekeringsdekking in aanmerking komen . Ook wordt stilgestaan bij wetgeving
omtrent verzekeren en de invloed van jurisprudentie op de verzekerbaarheid van risico's . Hoofdstuk 3 beschrijft
hoe bedrijven intern invloed kunnen uitoefenen op risico's door middel van risicomanagement en hoe en
wanneer zij risico's willen overdragen aan de verzekeraars . In hoofdstuk 4 worden de alternatieve manieren om
de financiële gevolgen van risico's af te dekken weergegeven . In hoofdstuk 5 wordt een case study behandeld
over de DES-dochters . In hoofdstuk 6 wordt de verzekering van de Amsterdamse Noord Zuidlijn behandeld en in
hoofdstuk 7 wordt bekeken hoe een innovatie als nanotechnoiogie wordt verzekerd . Hoofdstuk 8 beschrijft aan
de hand van de bevindingen uit de case-studies waar de verzekeraars binnen het innovatieproces betrokken
worden. In hoofdstuk 9 worden tenslotte de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd .
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2 Onverzekerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt het begrip onverzekerbaarheid geconcretiseerd . Om het begrip onverzekerbaarheid te
definiëren wordt ingegaan op het begrip risico, het principe van verzekeren en het verzekeringssysteem in
Nederland. Vervolgens wordt nagegaan aan welke voorwaarden risico's moeten voldoen om verzekerbaar te
zijn . Om de onverzekerbaarheid van risico's in relatie te brengen met innovaties wordt ingegaan op de typen
innovaties die kunnen worden onderscheiden en de daarmee samenhangende kennis van de risico's .

2.1 Risico's
2.1 .1 Kenmerken van risico's

Volgens de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR 2003) impliceert een risico de onzekerheid
over een negatief gevolg. Het gaat volgens de WRR om gebeurtenissen met een kleine kans op grote negatieve
gevolgen. In de waardering van het risico speelt de (on)onomkeerbaarheid van de gevolgen een grote rol .
Vaughan (1997) stek dat " . . .the term risk means exposure to adversity" . Vervolgens wordt het begrip risico door
Vaughan gedefinieerd als "Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from desired
outcome that is expected or hoped for" .

Uit de bovenstaande definities voor het begrip risico kunnen twee belangrijke kenmerken van een risico worden
afgeleid. Als eerste hangt er een mate van onzekerheid samen met risico's, het is niet zeker of een bepaald
vooraf gedefinieerd doel wordt bereikt. Indien er geen onzekerheid zou zijn dan zijn er twee mogelijkheden . De
eerste mogelijkheid is dat de gebeurtenis zich voordoet, de tweede mogelijkheid is dat de gebeurtenis zich niet
voordoet. Indien zeker is dat de gebeurtenis zich niet voordoet, is het risico niet aanwezig . Indien de gebeurtenis
zich zeker wel voordoet, is het een voorspelbare gebeurtenis waarmee rekening kan worden gehouden .
Het tweede kenmerk van het begrip risico is dat de gevolgen altijd negatief zijn. Indien een positieve verwachting
wel in vervulling gaat is er volgens de eerder genoemde definities geen sprake van een risico .

Door bedrijven worden er investeringen gedaan in bedrijfsmiddelen, worden er economische activiteiten
ontplooid en wordt er onderzoek gedaan naar innovaties in de hoop er eoonomisch profijt in de vorm van winst
van te trekken. Het is mogelijk dat deze positieve verwachting van de gedane investeringen wordt verstoord door
een voorval zodat een negatieve uitkomst ook mogelijk is . Op basis hiervan en de bovenstaande kenmerken
wordt het begrip risico in deze scriptie als gedefinieerd als "de mogelijkheid dat in een gegegeven periode en
situatie positieve verwachtingen niet in vervulling gaan "(Claes, 2004) .

Om de grootte van een risico weer te geven wordt in de praktijk vaak een relatie gelegd tussen de mogelijkheid
van optreden (=kans) en de positieve verwachtingen die niet in vervulling (=effect) gaan . In formulevorm wordt
een risico door middel van de volgende vergelijking weergegeven (Claes 2004) :

Risico = Kans x Effect.

De kans wordt ook wel uitgedrukt als frequentie van optreden. Het effect wordt meestal uitgedrukt in financieel
verlies maar is ook uit te drukken in parameters zoals milieuschade en persoonlijk letsel . Deze formule wordt veel
toegepast om de verschillende risico's met elkaar te vergelijken . Zo kan bijvoorbeeld het risico van een
vliegtuigongeluk met het risico van een auto-ongeluk worden vergeleken . De kans om betrokken te raken bij een
vliegtuigongeluk is klein, de negatieve effecten zullen in het algemeen groot zijn . De kans om betrokken te raken
bij een auto-ongeluk is relatief groot maar de negatieve effecten zullen over het algemeen klein zijn .
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2.1.2 Indeling van delco's

Bedrijven worden aan verschillende soorten risico's blootgesteld, deze risico's worden in de literatuur
onderverdeeld in verschillende categorie8n. Door Willet (1951) wordt er voor het eerst onderscheid gemaakt
tussen dynamische en statische risico's . Vaughan (1997) stelt dat dynamische risico's het gevolg zijn van
veranderingen in de economie en dat zij moeilijk te voorspellen zijn . De dynamische risico's kunnen enerzijds
ontstaan door externe factoren waar een bedrijf geen controle over heeft . Het betreft gedragingen van
consumenten, concurrenten en industrie . Anderzijds treden dynamische risico's op in de vorm van speculatieve
risico's. Speculatieve risico's zijn het gevolg van economisch handelen, men wil resultaat bereiken maar de kans
op mislukken is aanwezig . Zo zal een bedrijf investeren in de hoop hier een economisch voordeel mee te
behalen in de vorm van winst. Het resultaat kan echter ook negatief uit pakken en dan zal het bedrijf verlies
lijden . Volgens Vaughan zal de maatschappij op lange termijn zal profiteren van dynamische risico's omdat zij
het resultaat zijn van de verkeerde inzet van hulpbronnen .
In ~stelling tot dynamische risico's waarbij ook winst behaald kan worden, treedt bij statische risico's altijd
verlies op . De verliezen ten gevolge van statische risico's treden met regelmaat op (verliezen ten gevolge van
brand, ongelukken etc .) en zijn daarom min of meer voorspelbaar. Statische risico's zijn altijd aanwezig en niet
afhankelijk van veranderingen in de economie of gedragingen van de consumenten, de concurrenten of de
industrie en dragen niet bij aan het maatschappelijke nut.

Op basis van de bovenstaande indeling is al een eerste indeling naar verzekerbaarheid van risico's te maken .
Ten gevolge van de onvoorspelbaarheid van dynamische risico's, het feit dat er op de dynamische risico's weinig
invloed is uit te oefenen en dat er met dynamische risico's ook een winst kan worden behaald laten deze risico's
zich lastig verzekeren. Statische risico's zijn echter voorspelbaar in de zin dat de regelmaat waarmee de
gebeurtenis zich voordoet meetbaar is. Ten tweede zijn de gevolgen van een statisch risico altijd negatief .

Een andere veel gebruikte indeling van risico's in de literatuur (Claes 2004, Vaughan 1997) is het onderscheid
tussen pure en speculatieve risico's . Pure risico's leiden nooit tot winst, enkel tot verlies . Bij speculatieve risico's
kunnen de gevolgen zowel negatief als positief zijn . Er bestaat ook de mogelijk om winst te behalen. In de
literatuur worden de pure risico's als verzekerbaar aangemerkt . De speculatieve risico's zijn moeilijk te
verzekeren.
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2.2 Verzekeren

in deze paragraaf wordt ingegaan op het principe van verzekeren en aan welke voorwaarden risico's moeten
voldoen om voor verzekering in aanmerking te komen . Vervolgens wordt er ingegaan op het wettelijk kader
rondom het verzekeren, er wordt stilgestaan waar de verzekeringsovereenkomst in de Nederlandse wetgeving is
opgenomen en welke definitie er volgens de wetgever aan gegegeven moet worden . Daarna wordt ingegaan op
twee verzekeringssystemen welke voor Nederland van belang zijn want deze hebben namelijk een invloed op de
zogenaamde verjaring en vergoeding . Daarnaast zijn er Richtlijnen vanuit Europa die onder voorwaarden
toestemming geven aan verzekeringsmaatschappijen om samen te werken bij het verzekeren van nieuwe
risico's .

2.2.1 Het verzekeringsprincipe

Volgens Kemper (2001) is verzekeren in de meest algemene zin van het woord het overdragen van een risico .
Door Vaughan (1997) worden twee definities voor verzekeren gegeven, de eerste definitie komt vanuit het
standpunt van een individu en luidt:
". . .insurance is an economic device whereby the individual substitutes a small certain cost (the premium) for a
large uncertain financial loss (the contingency insured against) that would exist if there were no insurance ."

De tweede definitie die door Vaughan wordt gegeven komt vanuit het standpunt van de maatschappij en luidt :
". . .insurance is an economic device for reducing and eliminating risk through the process of combining a
sufficient number of homogenous exposures into a group to make the losses predictable for the group as a
whole"

Het principe van verzekeren houdt dus in dat een groep verzekerden de verliezen van een individu, ten gevolge
van de verwezenlijking van een risico, draagt . Een individu kan door een kleine bijdrage, de zogenaamde premie,
zijn risico op een groot financieel verlies ten gevolge van een onzeker voorval afdekken . Het risico op verlies
wordt voor het individu niet kleiner door het risico te verzekeren. Het gevolg van het risico, in de meeste gevallen
financieel verlies, wordt door middel van verzekeren overgedragen aan het collectief . De verzekeraar zal van de
premies een fonds vormen van waaruit uitkeringen gedaan zullen worden . Een verzekering is dus een instrument
om toekomstige financiële verliezen beheersbaar te maken .

Bij het verzekeren worden dus de risico's van de ene partij, de verzekerde, overgedragen (getransfereerd) naar
een andere partij, de verzekeraar. Volgens Claes (2004) is de kernfunctie van een verzekeraar het spreiden van
de financiële gevolgen van een risico dat bij enkele van zijn verzekerden tot schade leidt, over de hele groep van
zijn verzekerden . In het bedrijfsleven zal dit vaak gaan om risicos die samenhangen met de productieprocessen
en de producten waardoor een schade (-effect) kan ontstaan . Deze schade kan gevolgen hebben voor de
continuiteit van bedrijven . De directe schade kan onder andere bestaan uit letsel bij derden, het verlies van
productiemiddelen en de aansprakelijkheid voor geproduceerde goederen maar zal voor de veroorzaker altijd
leiden tot een vermogensvermindering. Het risico op deze schade is te verzekeren.

Soms kunnen kansen op schade groter worden indien de risico's verzekerd zijn ; een verzekeringsnemer kan
bijvoorbeeld minder inspanning steken in het proberen risico's te voorkomen omdat deze toch zijn verzekerd .
Hierdoor zal de kans op het optreden van het effect toenemen en zal het risico ook groter worden Dit wordt ook
wel moral hazard genoemd (Faure 2002).
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2.2.2 Voorwaarden voor een verzekerbaar risico

De risico's kunnen van een verzekerde naar een verzekeraar worden overgedragen omdat de verzekeraar de
risico's over een grotere groep kan spreiden . De risico's kunnen van een verzekerde naar een verzekeraar
worden overgedragen omdat de verzekeraar de risico's over een grotere groep kan spreiden . De te verzekeren
risico's moeten aan 4 voorwaarden voldoen (Vaughan 1997) :

1 . Er moet een voldoende grote homogene groep zijn die aan dezelfde soort risico's blootstaat om de
schadegevallen betrouwbaar te kunnen voon,peNen . Het verzekeren van risico's is mogelijk door de Wet
van de grote getallen . Doordat een grote groep met verzekeringsnemers aan hetzelfde risico blootstaat, kan
een betrouwbare voorspelling van toekomstige schadegevallen gemaakt worden . Op basis van deze
voorspellingen zal een verzekeraar de hoogte van de premie vaststellen .

2. De schade (het effect) veroorzaakt door het risico moet vaststaan en moet meetbaar zijn . De schade moet
aantoonbaar zijn en er moet een waarde aan toegekend worden . De schade wordt meestal in een geld
bedrag uitgedrukt. Het is echter ook mogelijk om verzekeringen af te sluiten die een bepaald apparaat
vervangen, hierbij wordt in natura uitgekeerd .

3. De schade veroorzaakt door het risico moet toevallig zijn . De schade moet het gevolg zijn van een risico dat
toevalligerwijs kan optreden maar waarvan het niet zeker is dat het op enig moment zal optreden (kans) .
Indien een verzekeraar weet dat het risico zich in de toekomst zeker zal voordoen, zal de verzekeraar een
premie vaststellen waarvan de hoogte gelijk is aan de schade die zal optreden . Er dienen dus altijd
minimaal twee uitkomsten mogelijk zijn, het effect treedt op of het effect treedt niet op . Daarbij moet
minimaal één mogelijke uitkomst ongewenst zijn. Indien vaststaat dat een "risico" zich zeker voor zal doen
kan niet meer over een kans gesproken worden omdat de uitkomst al vaststaat .

4. De schade veroorzaakt door het risico moet nlet catastrofaal ijn . Het moet onwaarschijnlijk zijn dat het risico
zich voordoet bij een groot aantal verzekerden tegelijkertijd . Indien dit wel verzekerbaar zou zijn kan een
verzekeringsmaatschappij of kunnen zelfs een aantal maatschappijen failliet gaan omdat zij dan in één keer
moeten uitkeren en daarvoor geen reserves hebben aangelegd .

Door Epprecht (2004) wordt aangegeven dat risico's niet zo zeer onverzekerbaar zijn ten gevolge van "the size of
a potential loss, but rather on its known probability, on the resources available, on possibilities of spreading the
risk, and on a fair, risk-based prendum . These economic criteria traditionally prompt an insurer to accept a risk. "

De voorwaarden die door Vaughan worden genoemd worden door Epprecht aangevuld met de voorwaarde dat
het risico verzekerbaar moet zijn tegen een redelijke, op het risico gebaseerde, premie .
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Laster en Schmidt (2005) stellen dat een risico aan de elf criteria met de daarbij behorende eigenschappen
zoals genoemd in Tabel 1 moet voldoen om verzekerbaar te zijn .

Tabel 1 : Voorwaarden voor een verzekerbaar risico (Bron : Laster en Schmidt, 2005)

Voorwaarde Kenmerk
1 Risico%nzekerheid Meetbaar
2 Optreden van schade Onafhankelijk
3 Maximale schade Beheersbaar
4 Gemiddelde schade Matig

Schade frequentie Hoog
oral hazard and-selectie Niet bovenmatig

7 Premie Betaalbaar
8 Grens van de verzekeringsdekking Aanvaardbaar
9 Capaciteit van de

verzekerin sindustrie
Voldoende

10 Openbaar beleid In overeenstemming met
11 wetgeving Legaal

De waarschijnlijkheid van optreden van een risico (1) moet meetbaar zijn om verzekerbaar te zijn . De tweede
voorwaarde betekent dat er geen samenhang mag zijn tussen de schade bij bedrijf A en de schade bij bedrijf B .
Juist door het ontbreken van enige samenhang ontstaat een situatie waarin 'goede' en 'kwade' kansen tegen
elkaar wegvallen en wordt voorkomen dat de verzekeraar een buitengewoon groot aantal schaden tegelijkertijd
moet vergoeden . Is er wel een samenhang dan stapelen de schaden zich snel op . De maximale schade die kan
ontstaan in een enkel schadegeval mag niet groter zijn dan wat de verzekeraar kan dekken (3) . De gemiddelde
optredende schade moet niet te hoog zijn (4) en moet vaak voorkomen (5) om de premie accuraat vast te stellen
op basis van de Wet van de grote getallen . Daarnaast is het van belang dat het aanbieden van verzekeringen
kan leiden tot gedragsreadies waardoor risico's moeilijk of niet verzekerbaar zijn (6) . Zo kunnen anti-selectie' en
moral hazard2 leiden tot onverzekerbare of nauwelijks verzekerbare risico's ; beide reacties zijn mogelijk ten
gevolge van de zogeheten informatieasymmetrie tussen verzekerde en verzekeraar .
De premie die door de verzekeraar gevraagd (7) wordt om een risico te dragen moet betaalbaar zijn en in
verhouding staan met het risico dat wordt overgedragen. De verzekeraar moet beperkingen en clausules in de
verzekeringsdekking kunnen opnemen (8) . De omvang van de potentiële schade ten gevolge van het te
verzekeren risico mag niet groter zijn dan de capaciteit van de verzekerings/ -herverzekeringsmarkt (9) . Als
laatste voorwaarden wordt aangegeven dat de verzekeringsdekking niet in mag gaan tegen de normen en
waarden van een samenleving (10) en dat de verzekeringsdekking legaal moet zijn (11) .

De vier voorwaarden die Vaughan (1997) noemt voor de verzekerbaarheid van een risico worden door Laster en
Schmidt aangevuld met voorwaarden op het gebied van de capaciteit van de verzekeringsmarkt (punten 7 en 8)
en maatschappelijke voorwaarden (10 en 11) . Daarnaast stellen zij evenals Epprecht dat de premie betaalbaar
moet zijn en dat er geen bovenmatige moral hazard en antiselectie aanwezig moeten zijn .

' Antf*leotie: vooralbed~ met een verhoogd risico be~ zich te verzekeren
p AAorN haard: geen insmningen van verzekerden tot schadebepeddng ; toename van de kans op schade naarmate een groter deel van het risico
verzekerd is
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Indien een risico aan de hierboven genoemde criteria voldoet is het in principe verzekerbaar . Op basis van
schadetabellen zal een verzekeraar een premie vaststellen die voor de overdracht van het risico moet worden
betaald. Bedrijven kunnen door het verzekeren van hun risico's toekomstige onzekere verliezen ten gevolge van
risico's omzetten in een voorspelbare kostenpost, namelijk de verzekeringspremie . Hierbij dient echter wel te
worden opgemerkt dat verzekeringspremies kunnen fluctueren indien de capaciteit van de verzekeringsmarkt
kleiner wordt. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat het bij wet wordt verboden om bepaalde risico's te verzekeren .
Hierbij vak te denken aan een verzekering die boetes dekt ten gevolge van verkeersovertredingen .
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2.3 Wettelijk kader
De Nederlandse overheid heeft de bepalingen met betrekking tot het verzekeringsrecht vastgelegd in het
Burgerlijk Wetboek. Vanuit de Wet op het financieel toezicht worden door de overheid eisen aan de
verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot hun financiële positie gesteld. Veelal wordt regelgeving op het
gebied van verzekeren middels richtlijnen vanuit Brussel in de Nederlandse wetgeving opgenomen . Daarnaast
kan de rechterlijke macht uitspraken doen in het geval van geschillen tussen een verzekerde en een verzekeraar .

2 .3 .1 Burgerlijk Recht

Het huidige verzekeringsrecht is sinds 1 januari 2006 geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) als titel 17 van
Boek 7. In de onderstaande figuur is de plaats van het verzekeringsrecht binnen het Burgerlijk recht
weergegeven

Burgerlijk reM

Vermogensredrt Personenrecht

ap«neen
Oedeate

Boek 3 BW

Goederenrecht
Boek 5 BW

Personen en
famBerecht
Boek 1 BW

Rechtspers~
recln

Boek 2 BW

I

VerbinterYssen-
reWn

Boek 6 BW

2
Bijzondere

overeenkomsten
Book 7 BW

Verzeker~
Titel 17 Boek 7

BW

Figuur 1 : Plaatsbepaling verzekeringsrecht [gebaseerd op Faunekes en Van der Mooien 2006]

In Boek 7 titel 17 zijn in afdeling 1 algemene bepalingen ten aanzien van de verzekeringsovereenkomst
opgenomen . Afdeling 2 behandelt schadeverzekeringen terwijl afdeling 3 de sommenverzekeringen behandelt
(BW7, titel 17, 2007).
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Ver~ingsovereenkomst
In het Burgerlijk Wetboek zijn in Boek 7, Titel 17 bepalingen ten aanzien van een verzekeringsovereenkomst
opgenomen. De definitie van een verzekering wordt gegeven in afdeling 1 in artikel 7 :925 en luidt:

"Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens
haar wederparty, de verzekeringsnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der
overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden
gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren . Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij
sommenverzekering."

Uit deze definitie van verzekeren blijkt dat een verzekering volgens de wetgever moet worden gezien als een
overeenkomst tussen twee partijen waarbij er voor zowel de verzekerde als de verzekeraar sprake moet zijn van
onzekerheid over het doen van uitkeringen en de hoogte van deze uitkeringen . Een verzekeringsovereenkomst
moet g~ zijn op uitkering door een verzekeraar als een bepaald risico zich heeft voltrokken (Oustwouder,
Vloemans, 2005). Wat het risico is, verschilt per verzekeringsovereenkomst . In het Wetboek wordt een
onderscheid gemaakt tussen een schade- en een sommenverzekering . In artikel 944 afdeling 2 van Boek 7 wordt
de schadeverzekering als volgt gedefinieerd :

Schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou
kunnen lijden"

Een schadeverzekering is dus gericht op het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade . Bij een
sommenverzekering is het niet belangrijk in hoeverre er met een uitkering schade wordt vergoed3 . Een
verplichting tot het vergoeden van schade door de verzekeraar ontstaat indien er een causaal verband is tussen
het door de schadeverzekering gedekte risico en de schade die door verzekerde is geleden . Volgens artikel
7:960 geldt voor het vergoeden van schade het indemniteitsbeginsel; een verzekerde mag zijn financiële positie
niet significant verbeteren ten gevolge van het vergoeden van schade . Een bijzondere vorm van de
schadeverzekering is de aansprakelijkheidsverzekering . Door deze vorm van verzekeren wordt gewaarborgd dat
de belangen van gedupeerden worden gedekt . Door bedrijven kunnen aansprakelijkheidsverzekeringen worden
afgesloten om schade ten gevolge van de door hen geproduceerde goederen aan derden te vergoeden .

Causaliteit en uitkering
Een verzekeraar zal pas tot een uitkering voor het vergoeden van schade overgaan indien er voldaan wordt aan
het causalfteit,svereiste . Artikel 6 :98 BW zegt hierover het volgende :

"Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat niet de gebeurtenis waarop
de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en
van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend."

Dit betekent dat de schade slechts in aanmerking komt voor vergoeding voor zover deze aan de aansprakelijke
persoon is toe te rekenen .

' Een voorbeeld van een sommenvenakering is een tevensversekerfng. Deze vevakerinpsvorm zed in het venrolp ven deze acxipiie bulten beschouwing

worden gekten.
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Verjaring en vergoeding
Een verzekeraar zal slechts dekking geven voor schade die tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst
ontstaat . In artikel 7 :942 is opgenomen dat 3 jaar na de dag volgend op de dag van het ontstaan van de schade,
de verplichting tot het vergoeden van schade door een verzekeraar vervalt. Dit houdt in dat een verzekerde zich,
binnen 3 jaar nadat hem de schade bekend is geworden, moet melden bij de verzekeraar . Voor het
verzekeringswezen in Nederland zijn ten aanzien van verjaring en vergoeding drie verzekeringssystemen van
belang, te weten het act-committed systeem, het loss-occurrencesysteem en het claims-made systeem .

Act committed-systeem
De schade moet binnen de duur van de contractstermijn tussen de verzekerde en verzekeraar zijn veroorzaakt .
Faure (2002) geeft aan dat het voordeel voor de verzekerde is dat de vordering blijft voortbestaan totdat de
vordering van het slachtoffer door verjaring is tenietgedaan . Dit geldt ongeacht of de overeenkomst door hem zelf
of de verzekeraar (tussentijds) is beëindigd. Voor de verzekeraar is dit systeem nadelig omdat zij vele jaren na
het beëindigen van de overeenkomst alsnog kan tot dekking worden aangesproken zoals door het DES-arrest is
aangetoond. Het act-committed systeem werd gebruikt in de AVB-polissen in de jaren vijftig en zestig en is in de
jaren zeventig vervangen door het loss-occurrence systeem .

Loss-occurrence-systeem
Het optreden schade ten gevolge van een verzekerd risico moet binnen de verzekeringstermijn plaatsvinden wil
een verzekeraar tot uitkering van een schadevergoeding overgaan . Het nadeel van het loss-occurrence systeem
is dat indien vaststaat dat het letsel of de zaakbeschadiging tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan de
aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voortvloeit in beginsel onder de dekking van de polis vak, ook als
deze na het einde van de verzekering wordt geleden .

Een probleem waar verzekeraars tegenwoordig mee kunnen worden geconfronteerd is de zogenaamde long-tail
schade . De schade-effecten ten gevolge van handelingen in het verleden kunnen zich ook voordoen in de
toekomst ais de verzekeringstermijn al verstreken is. Indien de polissen onder het act-mmmitted systeem of het
loss occurrence systeem zijn afgesloten leidt tot zogenaamde retroactieve aansprakelijkheid .

Retroactieve aansprakelijkheid kan enerzijds optreden ten gevolge van voortschrijdend inzicht en nieuwe
inzichten. Risico's die op het moment van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst onbekend waren,
kunnen schade-effecten hebben die zich pas in de toekomst openbaren.
Anderzijds kan retroactieve aansprakelijkheid ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving . Zo kan een
verzekeraar in de toekomst aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat ten gevolge van, tijdens het afsluiten van
de verzekeringsovereenkomst, onvoorzienbare risico's welke zijn ontstaan door het wijzigen van wetgeving, of
door jurisprudentie . Volgens Faure en Hartlief (2002) is retroactieve aansprakelijkheid niet zozeer in de
wetgeving als wel in de rechtspraak te vinden . In de Nederlandse jurisprudentie is een zekere neiging waar te
nemen om nieuwe aansprakelijkheidsregels of zorgvuldigheidsstandaards ruim te interpreteren en ook toe te
passen op situaties waarin de schade zijn oorsprong had in het verleden . Voor de verzekeraars kan dit gevolgen
hebben voor de financiële positie, een verzekeraar stelt namelijk een premie vast op basis van de hem bekende
risico's . Om de financiéle positie weer op orde te brengen zal een verzekeraar de premies van de huidige
verzekerden doen stijgen .

Een voorbeeld van risico's die optreden ten gevolge van jurisprudentie zijn de zogenaamde DES-dochters . In de
jaren 1953-1967 werd het DES-hormoon voorgeschreven aan zwangere vrouwen om de kans op miskramen en
vroeggeboorten te verkleinen. Blootstelling aan DES bieek echter gevaren op te leveren voor de gezondheid van
het ongeboren kind. Door zes "DES-dochters" die kanker tengevolge van de blootstelling aan DES hebben
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opgelopen is een rechtzaak tegen een tiental farmaceutische bedrijven aangespannen . De producenten voerden
bij de cassatie bij de Hoge Raad aan dat het bepaalde in artikel 6:99 BW4 (causaliteitsvereiste) nieuw recht vormt
en niet mag worden toegepast op hetgeen zich in de jaren vijftig en zestig heeft afgespeeld . Deze stelling werd
echter door de Hoge Raad verworpen. Zodoende kon elke producent door de DES-dochters aangesproken
worden op het vergoeden van schade zonder dat hoeft te worden aangetoond dat de tabletten destijds
daadwerkelijk door de betreffende producent geleverd zijn . In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de nieuwe
risico's uit de zaak van de DES-dochters en hoe hier tot een oplossing is gekomen .

Omdat verzekeraars ook in het loss-occurrence-systeem nog tientallen jaren na afloop van de
verzekeringsovereenkomst kunnen worden geconfronteerd met claims van schades die zijn ontstaan gedurende
de looptijd van het contract wordt steeds meer overgegaan op het claims made systeem.

Claims-made systeem
Voor de dekking in het claims made systeem is het moment van aansprakelijkheidsstelling van de verzekeraar
door de verzekerde van belang. De aansprakelijkheidsstelling moet binnen de contractperiode door de
verzekeraar worden ontvangen . Indien de contractperiode eindigt kan de verzekerde geen beroep meer op de
verzekeraar doen. De inloop is dus volledig gedekt, de uitloop niet. Voor verzekeraars heeft dit als grote voordeel
dat de long-tail risico's tot het verleden behoren en dat risico's beter ingeschat kunnen worden . Indien een
contract wordt aangegaan kan een verzekeraar zijn premie vaststellen aan de hand van de dan geldende
inzichten . In de AVB uit 1996 is een overgang van het loss occurrence systeem naar het claims-made systeem
gemaakt.

2.3.2 Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht is sinds 1 januari 2007 van toepassing op verzekeraars die hun statutaire zetel
in Nederland hebben. In de Wtv zijn de Europese Verzekeringsrichtlijnen voor het schadeverzekeringsbedrijf
opgenomen. In deze richtlijnen is onder andere het zogenaamde 'home country control'-beginsel vastgelegd . Dit
houdt in dat het EU-land waar de statutaire zetel van het verzekeringsbedrijf is gevestigd verantwoordelijk is voor
het toezicht op dat bedrijf . Tevens is in deze richtlijnen het 'single Iicense'-beginsel vastgelegd wat inhoudt dat
indien in één lidstaat aan de voorwaarden is voldaan de verkregen vergunning ook in andere lidstaten geldig is.

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht
op grond van de Wft. De Nederlandsche Bank kan een vergunning aan een schade- of een
levensverzekeringbedrijf afgeven. De vergunning wordt per branche verleend, afhankelijk van de risicograad van
een bepaalde branche gelden verschillende financiële eisen .

', .Kan de 8~een gevolg zyn van twee Of meer gebeurASnissen voor elk Maarvan aen andere pernoon aan~ is, en staat vast dat de schade
door ten mkwte bén van deze geb®urrenlssen is ontelsan, dan wat de verpOChtlng om de schade te vergoeden op teder van deze pentanen, AxW hq
berwyst dat dam niet het gevolg Is van een gebeurtenls waarvoor hySSHaars~k is.' (art .8:99 BW)

15



Afstudeerscriptie Innovaties en onverzekerbare rtsico's Onverzekerbaarheid

2.3.3 Europese Regelgevingó

Verordening 358/2003 van 27 februari 2003 regelt de vrijstelling voor artikel 81 van het Oprichtingsverdrag van
de EEG. Dit houdt in dat de verzekeringssector onder bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van het
kartelvormingsverbod. Eén van de vrijstellingen houdt in dat het verbod op de vorming van medeverzerkings- of
medeherverzekerings-groepen niet van toepassing is voor de dekking van nieuwe risico's gedurende een
periode van drie jaar . Nieuwe risico's worden gedefinieerd als risico's die voorheen niet bestonden, en voor de
dekking waarvan een geheel nieuw verzekeringsproduct moet worden ontwikkeld dat niet de uitbreiding,
verbetering of vervanging van een bestaand verzekeringsproduct inhoudt .
Zodoende kan een pooling overeenkomst tussen verschillende maatschappijen worden opgericht om nieuwe
risico's te verzekeren. De periode van drie jaar is volgens de Commissie een toereikende periode om voldoende
historische informatie te verzamelen om de noodzaak van een pool te beoordelen .

Een andere vrijstelling van artikel 81 van het oprichtingsverdrag maakt het voor de verzekeringsbranche mogelijk
om gemeenschappelijk berekeningen van gemiddelde kosten van de dekking van een welbepaald risico in het
verleden op te stellen en te verspreiden . Volgens de Commissie neemt de betrouwbaarheid van de berekeningen
toe naarmate de hoeveelheid statistiek waarop zij is gebaseerd, groter is . Kleine verzekeraars, die onvoldoende
statistische gegevens hebben voor het berekenen van premies, kunnen zodoende toch dekking aanbieden die
gebaseerd is op betrouwbare gegevens. Dit moet leiden tot een toename van de concurrentie .

Volgens het Verbond van Verzekeraars (2005') komt pooling om nieuwe risico's af te dekken in Nederland
slechts sporadisch voor, een voorbeeld hiervan was de inmiddels opgeheven mifieurisicopool . In het algemeen
worden de nieuwere risico's gedeeld via een assurantiebeurs . Verschillende verzekeraars nemen een deel van
het risico voor hun rekening en zouden hier ieder individueel een premie aan moeten koppelen . In de praktijk
rekenen alle verzekeraars die samen een risico dekken een premie die procentueel gelijk is aan de omvang van
de dekking die eik verstrekt .

° Verordening 358200.9 van de Commissie van 27 febuari 2003
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2.4 Innovaties

Zoals in de voorgaande paragrafen duidelijk is geworden is verzekerbaarheid van risico's grotendeels afhankelijk
van de bekendheid van een verzekeraar met de te verzekeren risico's en dus met de schadeomvang en de kans
of frequentie van optreden. Om het begrip risico aan innovaties te koppelen wordt er in deze paragraaf ingegaan
de typen innovaties die gedaan kunnen worden en hoe een risico zich in de loop der tijd kan ontwikkelen in
samenhang met innovaties .

2.4.1 Radicaal of incrementeel

Innovaties kunnen in grofweg twee klassen worden ingedeeld. Utterback (1979) en Rosenberg (1994) maken
onderscheid tussen enerzijds incrementele innovaties en anderzijds radicale innovaties . Volgens Utterback
liggen incrementele innovaties in het verlengde van de bestaande technologie . Incrementele innovaties zorgen
stap voor stap voor productverbetering, kostenefficiëntie en een kwaliteitsverbetering . Incrementele innovaties
bouwen dus voort op bestaande kennis, binnen een bestaand technologisch paradigma, door kleine
aanpassingen in huidige producten en processen . Rosenberg beschouwt incrementele innovatie als een afleiding
van een hoofdinnovatie ('major innovation') .
Als voorbeelden van incrementele innovaties kunnen het steeds verder optimaliseren van productieprocessen en
producten worden genoemd . Ook het toepassen van bestaande technoiogieén in nieuwe situaties kan worden
gezien als een incxementele innovatie . De aanleg van de Noord Zuidlijn in Amsterdam, welke wordt besproken in
hoofdstuk 6, is hier een voorbeeld van .

Een radicale innovatie kan nieuwe markten creéren en bestaande markten omvormen of ruïneren (Utterback,
1979). Radicale innovaties worden dus gekenmerkt door technologische doorbraken die leiden tot nieuwe kennis
en brede maatschappelijke veranderingen . Er wordt dan gesproken van een verandering van het technologische
paradigmaó (Rabobank 2004) .
Bij radicale innovaties kan worden gedacht aan het gebruik van nanotechnologie . Met behulp van deze
technologie kunnen deeltjes worden verkleind tot atoomniveau zodat zij andere eigenschappen krijgen dan de
grotere moleculen . Deze technologie wordt besproken in hoofdstuk 7 . Andere voorbeelden uit het verleden van
radicale innovaties zijn het vervangen van stoomlocomotieven door diesel-elektrische locomotieven en het
vervangen van vacuumbuizen door transistors .

° Een technologhch paradigms is ah kennis en know how die binnen een samenleving aanwezig is en sturing geeR aan de rkhdng van HeeMologbche
onMMckeing (Van Ex, Suelens,1999)
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2.4.2 Evolutie van risico's

Door Spuhier (2003) is een model met de evolutie van de risico's in de tijd opgesteld dat in de onderstaande
figuur is opgenomen . Deze figuur geeft weer hoe een risico in de loop van de tijd wordt herkend en onderkend .
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Figuur 2: Evolutieproces van risico's. Bron: gebaseerd op Spilhler (2003)

Volgens Spuhjer (2003) zal een innovatie in het begin geen andere risico's met zich meebrengen dan die risico's
die tot dan toe bekend zijn volgens de dan geldende inzichten . Als de tijd verstrijkt kan er het vermoeden
ontstaan dat de innovatie bepaalde andere risico's met zich meebrengt. Dit vermoedelijke risico kan worden
onderverdeeld in een fantoom risico dat zich eventueel verder kan ontwikkelen tot een opkomend risico of dat bij
een fantoom risico blijft .
Fantoom risico's worden gedefinieerd als risico's die goed te beschrijven zijn maar waarvan het bestaan
onmogelijk te bewijzen is met de huidige inzichten. Wel zijn fantoom risico's in staat om de publieke opinie te
beinvloeden doordat zij mensen angst aanjagen . Een voorbeeld van een fantoom risico is de zogenaamde gray
goo bij nanotechnologie (zie hoofdstuk 7) . Gray goo is het ongeremd vermenigvuldigen van nanorobots zodat zij
de mens zullen gaan overheersen en uiteindelijk al het leven op aarde zullen vernietigen .
Met het verstrijken van de tijd waarin nieuwe inzichten kunnen optreden kan een fantoom risico een opkomend
risico worden . Een opkomend risico kan worden gedefinieerd als een risico dat nog niet veel voorkomt of nog niet
erg bekend is maar waarvoor vermoedens bestaan dat het in de toekomst voor schade kan gaan zorgen. Een
voorbeeld van een opkomend risico was de zogenaamde millennium bug . Eind jaren negentig werd vermoed dat
de door de overgang van 1999 naar 2000 computersystemen plat kwamen te liggen en de gehele IT-
infrastructuur zou bezwijken. De reden voor deze bezorgdheid was de manier van opslaan van gegevens van
jaartallen, in de IT-sector worden alleen de laatste 2 getallen van het jaar gebruikt om dit jaartal op te slaan .
Uiteindelijk is gebleken dat er zich nauwelijks schade heeft voorgedaan ten gevolge van de millenniumbug .
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indien een opkomend risico zich heeft voorgedaan waarbij schade is ontstaan wordt gesproken over een
traditioneel risico.

Bij het bepalen van de risico's van geheel nieuwe technologieën (radicale innovaties) moeten veel aannames
gemaakt worden om zowel de kans op een bepaalde gebeurtenis als de effecten van die gebeurtenis in te
schatten . In veel gevallen zijn de causale effecten onduidelijk, bijvoorbeeld op de langere termijn . Daarnaast zal
onduidelijk zijn of alle risico's en de daarmee samenhangende kansen en effecten van een nieuwe technologie in
kaart zijn gebracht . Zodoende is het volgens de uitgangspunten van het kunnen verzekeren van een risico voor
een verzekeraar moeilijk om een premie vast te stellen en een vernieuwend bedrijf te verzekeren tegen de
risico's die een innovatie met zich mee kan brengen .

Bij incrementele innovaties zal het vaak wel mogelijk zijn om een inschatting van de risico's te maken omdat
deze innovaties voortbouwen op bestaande kennis in het huidige technologische paradigma . Het is echter niet uit
te sluiten dat er door nieuwe inzichten zich risico's kunnen voordoen die in het verleden niet waren voorzien .
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2.5 Deel conclusie onverzekerbaarheid
Verzekeren is een methode om de gevolgen van risico's te financieren . Volgens de wetgever moet een
verzekering worden gezien als een overeenkomst tussen twee partijen waarbij er voor zowel de verzekerde als
de verzekeraar sprake moet zijn van onzekerheid over het doen van uitkeringen en de hoogte van deze
uitkeringen. Risico's worden door een individu overgedragen aan een collectief door het betalen van een premie .
Om een adequate premie vast te stellen is het van belang dat risico's geidentificeerd worden . Indien risico's niet
zijn geïdentificeerd en er toch een verzekeringsdekking in de vorm van een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten kan dit voor verzekeraars op de lange termijn lijden tot een kostenpost die zij tijdens het afsluiten van
de verzekering niet hebben voorzien . Om dit probleem te ondervangen zijn er wijzigingen in het dekkingssysteem
aangebracht . In de jaren vijftig en zestig werd het act-committed systeem gebruikt waarbij de schade tijdens de
contractduur moet zijn veroorzaakt. In de jaren zeventig is een overgang gemaakt naar het loss-occurrence
systeem waarbij het niet uitmaakt wanneer de schade is veroorzaakt, zij moet zich voordoen tijdens de
contracttermijn . Binnen zowel het act-committed als het loss-occurrence systeem kunnen verzekeraars tientallen
jaren na de beëindiging het contract nog aangesproken worden tot vergoeding . In 1996 is daarom besloten om
over te gaan op het claims-made systeem. Binnen het claims made systeem moet de vordering tot vergoeding
van schade binnen de contractstermijn zijn ontvangen . Door het claims-made systeem zijn de risico's voor een
verzekeraar beter in te schatten .

Risico's zijn verzekerbaar indien de gevolgen van het risico bekend zijn en het onzeker is of het risico zich
voordoet. Tevens moet er een voldoende grote groep zijn die aan dezelfde risico's blootstaat maar niet allemaal
tegelijk worden getroffen. Daarnaast moet de premie voor het verzekeren van risico's in verhouding staan met
het verzekerde risico en mag de verzekering niet strijdig zijn met wetgeving en het beleid .

Innovaties zijn in te delen in incrementele en radicale innovaties . Incrementele innovaties zullen gemakkelijker
verzekerbaar zijn op basis van de uitgangspunten voor verzekerbaarheid aangezien er op basis van de aard van
de innovatie al kennis aanwezig zal zijn met betrekking tot de risico's van de innovatie .
Radicale innovaties daarentegen doorbreken het technologische paradigma en dus kan het voorkomen dat aan
één of meerdere van de voorwaarden voor verzekerbaarheid niet kan worden voldaan . Op basis van de
bovenstaande uitgangspunten zou een risico dan onverzekerbaar zijn . Daarnaast is het ook mogelijk dat ten tijde
van het afsluiten van een verzekering niet alle risico's van een innovatie geïdentificeerd zijn . De niet-
geïdentif'iceerde risico's worden door een verzekeraar niet meegenomen bij het vaststellen van de premie . Deze
risico's zouden dus in de toekomst, wanneer zij zich voordoen, een probleem voor de verzekeraar opleveren
omdat hier nooit een reservering is getroffen. Dit probleem wordt deels ondervangen door het claims made
systeem dat nu in Nederland geldt .

De Europese Commissie heeft het probleem van onverzekerbaarheid van nieuwe risico's proberen te
ondervangen door een vrijstelling van artikel 81 van het Oprichtingsverdrag te verlenen aan
verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen verzekeraars een poolingovereenkomst aangaan voor het
verzekeren van nieuwe risico's. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of deze vrijstelling zijn doel niet voorbij
schiet. Voor een goede marktwerking en dus concurrerende premies is concurrentie nodig . Ook zal door
concurrente ontwikkeling van verzekeringsproducten bij verzekeraars plaatsvinden . In Nederland wordt echter
nauwelijks gebruik gemaakt van deze groepsvrijstelling om inschattingen te maken van nieuwe risico's . Wel is er
in het verleden een milieupool opgericht om milieuschades uit te kunnen keren .
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3 De keten van risicobeheersing
In dit hoofdstuk zal worden in gegaan hoe de keten van risicobeheersing er uit ziet . Als eerste zal worden
ingegaan hoe bedrijven omgaan met risico's met behulp van het risicomanagement proces . Nadat duidelijk is
geworden hoe risicomanagement in zijn werk gaat zal een relatie worden gelegd tussen risicomanagement en
innovaties . Vervolgens zal worden ingegaan op risico-overdracht en -spreiding door middel van verzekeren en
wordt stilgestaan bij de actoren die bij het overdragen van risico's een rol spelen .

3.1 Risicomanagement

Door Claes (2004) wordt risicomanagement omschreven als " . . .een systematisch en regelmatig onderzoek naar
de rision's die mensen, materiële en immateriële belangen en activiteiten bedreigen, en de formulering en
implementering van een geïntegreerd beleid met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en
risicoflnanciering." In het risicomanagement proces worden dus de risico's tengevolge van de bedrijfsvoering
systematisch geïdentificeerd en geévalueerd . In de onderstaande figuur wordt het risicomanagement proces
binnen bedrijven schematisch weergegeven .
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Figuur 3: Risicomanagementproces (Bron : gebaseerd op Top, 2006)
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Zoals in Figuur 3 te zien is, begint het managen van risico's met de identificatie ervan . Nadat de risico's
geTdentificeerd zullen de geTdentificeerde risico's in klassen worden onderverdeeld . Vaughan (1997) maakt
onderscheidt in drie klassen, namelijk critical dsks', important risksa en unimportant riskse . Afhankelijk van de
doelstellingen van een bedrijf, kan een bedrijf besluiten de risico's te beéindigen of er mee om te gaan . Top
(2003) geeft aan dat het beëindigen van een risico enerzijds bereikt kan worden door het in absolute zin te
elimineren, dit betekent dat de activiteiten die het risico veroorzaken niet door een bedrijf worden voortgezet .
Naast het elimineren in absolute zin kan een bedrijf besluiten dat de risicoveroorzakende activiteit wordt
uitbesteed aan derden die hiervoor beter uitgerust zijn . Daarnaast geven Vaughan, Claes en Top aan dat de
aansprakelijkheid voor bepaalde risico's contractueel aan derden kan worden overgedragen via een zogenaamd
'hold harmless' overeenkomst .

Sommige risico's kunnen niet worden beéindigd omdat zij onlosmakelijk verbonden zijn met de activiteiten die
een bedrijf uitvoert. In dit geval zal een bedrijf de kansen dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet
verkleinen. Dit kan enerzijds door de frequentie van de ongewenste gebeurtenis te verminderen en anderzijds
door de nadelige gevolgen te verkleinen. Naast het treffen van deze categorieën van maatregelen moeten de
overgebleven risico's (de zogenaamde restrisico's) worden gefinancierd om het geleden verlies te compenseren .
De wijze waarop risico gefinancierd worden hangt in belangrijke mate af van de getroffen maatregelen ter
beheersing van de risico's (Top, 2003) . De meest bekende vorm voor het financieren van risico's is de
verzekering.

' Crkical risks: ag exposure to loss In which possible losses are of a magnitude that will result in bankruptcy
° Importent risks: those exposures in which possible losses will not result In bankruptcy, but will require the Arm to borrow h order to continue operations
° Uninportant risiks: those exposures in which possible bases can be met out of the firm's existing assets or current income without Imposing undue

financial strain
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3.2 Risicomanagement en innovaties

Een belangrijke voorwaarde voor het financieren van risico's door middel van een verzekering is dus dat zij in het
risicomanagement proces zijn geidentificeerd . In het geval van innovaties kan het voorkomen dat de risico's van
een nieuw product niet of slechts gedeeltelijk bekend zijn (paragraaf 2 .4) . Het niet bekend zijn met risico's kan
voor een verzekeraar lijden tot een retroactieve aansprakelijkheid (Faure, Hartlief 2002). Dit houdt in dat een
verzekeraar verantwoordelijk kan worden gehouden voor risico's van de verzekerde welke ten tijde van het
afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend waren. Afhankelijk van het dekkingssysteem (zie paragraaf
2.3 .1) kan dit lijden tot een vordering tot het vergoeden van schade na tientallen jaren .

Het is voor een bedrijf belangrijk dat er een afweging wordt gemaakt tussen het overdragen van het risico aan
een verzekeringsmaatschappij (transfer) of dat het risico door het bedrijf zelf wordt gefinancierd (retentie) . Het
transfereren van de risico's is in principe niet mogelijk indien het risico niet voldoet aan de voorwaarden van
verzekerbaarheid zoals genoemd in paragraaf 2 .2 .2 . Het bedrijf kan ook overwegen om de risico's niet te
transfereren indien de voorwaarden van de verzekeraar niet gunstig zijn, hierbij valt te denken aan een hoge
premie en een lage dekking .

Door middel van risicomanagement zal een bedrijf met zijn risi co's bekend zijn. Het bedrijf kan dan overwegen,
indien een verzekeraar het risico onverzekerbaar acht, het zelf te financieren . In hoofdstuk 4 zal worden in
gegaan op de alternatieve financiering van risico's .

3.3 Risico-overdracht en spreiding door verzekering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de partijen die in de verzekeringswereid een rol spelen tijdens het
overdragen van risico's. In de onderstaande figuur staan de actoren uit de verzekeringswereid weergegeven. Als
eerste zal worden in gegaan op de overdracht van risico's tussen de verschillende marktpartijen in de
verzekeringswereid .

i 10 veimkeraar Herverzekeresr

ver~

Figuur 4: Actoren voor het overdragen van risico's bij verzekeren

Zoals in de bovenstaande figuur te zien is, worden de risico's van een bedrijf tegen een premie overgedragen
aan een verzekeraar. Deze verzekeraar kan (een deel van) zijn geaccepteerde risico's overdragen aan een
herverzekeraar of een andere verzekeraar om zo een risicospreiding te krijgen .

De verzekeraar kan eisen opleggen aan het bedrijf dat de risico's aan hem overdraagt . Zo kan ook de
herverzekeraar eisen stellen aan de verzekeraar . De Wet op het financieel toezicht verzekeringsbedrijf (Wit,
2007) stek eisen aan de zekerheden en het vermogen van een verzekeringsbedrijf .

3.3.1 Bedrijven
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Bedrijven kunnen voor zeer veel zaken verzekeringen afsluiten. Bedrijven zullen een verzekering afsluiten voor
risico's die zij niet zelf kunnen of willen dragen. Deze risico's kunnen door bedrijven worden geidentificeerd door
het risioomanagementprooes deel uit te laten uitmaken van de bedrijfsvoering (zie paragraaf 3 .1) . Bedrijven
kunnen voor allerlei soorten risico's een verzekering afsluiten, bijvoorbeeld een brandverzekering . Deze
verzekering zal in veel gevallen niet alleen de directe brandschade dekken maar ook de gevolgschade . Deze
gevoigschade, zoals het niet kunnen leveren van goederen aan derden kan vele ma/en groter zijn dan de schade
die bij de brand zelf ontstaat . Voor het onderzoek dat centraal staat in deze scriptie zijn deze verzekeringen van
ondergeschikt belang en wordt er meer naar aansprakelijkheidsverzekeringen gekeken .

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Een belangrijke verzekeringsvorm voor bedrijven is de aansprakelijkheidsverzekering . In deze
aansprakelijkheidsverzekering zijn productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid opgenomen. Door
de verzekeraars is voor aansprakelijkheid de AVB-polis opgesteld . Van belang hierbij is dat voor
productaansprakelijkheid de noordamerikaanse markt van dekking is uitgestoten (Claes 2004) .

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen is het belangrijk hoe de zogenaamde inloop en uitloop is geregeld . Inloop
houdt in dat er een dekking is voor schades waarvan de feitelijke oorzaak al aanwezig is voordat de verzekering
in gaat, maar waarbij de schade tijdens de verzekeringstermijn optreedt .
Van uitloop is sprake wanneer de feitelijke oorzaak van de schade binnen de polistermijn ligt maar de schade
pas optreedt na afloop van deze termijn . In paragraaf 2 .3 .1 is ingegaan op de verzekeringssystemen die in
Nederland werden en worden gehanteerd .

CAR-verzekering
Voor bouwbedrijven is de zogenaamde CAR-verzekering (Construction All Risks) van belang . Deze verzekering
geeft in principe een dekking tegen alle schaden en aansprakelijkheden in verband met de bouw waarbij alle bij
de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn . De CAR-polis is onderverdeeld in een aantal
rubrieken welke te beschouwen zijn als een aparte verzekering voor een specifieke zaak of risico . Per rubriek
geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de
aanneemsom, meestal met nacalculatie . Een CAR-verzekering wordt ook wel een projectverzekering genoemd
en eindigt zodra het project is afgerond . De volgende rubrieken kunnen onderdeel uitmaken van de polis :
• Het werk

Deze rubriek verzekert beschadiging van het werk, ongeacht de oorzaak en diefstal van bouwcomponenten .
Het bedrijf is dus verzekerd tegen diverse gevaren .

• Aansprakelijkheid
De rubriek aansprakelijkheid verzekert personenschade en zaakschade, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade aan derden, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is .

• Bestaande eigendommen opdrachtgever
Beschadiging aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, welke direct is veroorzaakt door de
uitvoering van het werk, kan binnen deze rubriek worden verzekerd.

• Gereedschappen, keten en loodsen
Ongeacht de oorzaak is beschadiging van gereedschappen, keten en loodsen gedekt binnen deze rubriek .
Tevens is diefstal van deze zaken gedekt op deze verzekering

• Eigendommen bouwdirectie en personeel
Binnen deze rubriek is beschadiging (ongeacht de oorzaak) en diefstal verzekerd van eigendommen van de
bouwdirectie en personeel .
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3.3.2 Verzekeraar

Een bedrijf kan (een deel van) zijn restrisico's overdragen aan een verzekeraar . Het overdragen van een risico
gebeurt door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en het betalen van de hieruit voortvloeiende premie .
Claes (2004) geeft aan dat de premie bestaat uit een kostencomponent, een winstcomponent en een
risicocomponent. De kostencomponent en de winstcomponent kunnen door een verzekeraar nauwkeurig worden
ingecalculeerd. De kostencomponent stelt de verzekeraar in staat om de kosten die aan het verzekeringsproces
verbonden zijn te dekken. Hierbij moet worden gedacht aan personeelskosten, huisvestingskosten en
distributiekosten . De winstcomponent stelt de verzekeraar in staat om winst te maken en om op lange termijn
voort te bestaan. Het inschatten van de risicocomponent is lastiger omdat de premie aan het begin van de
verzekeringstermijn wordt vastgesteld en pas aan het einde van de termijn zal blijken of de premie afdoende om
te kunnen voldoen aan het schadeverloop gedurende de verzekeringstermijn. Om tot een goede inschatting van
de ris~mponent, wordt de toekomstige schadelast volgens Claes opgedeeld in het structurele schadeverloop
en in het calamiteitenrisico . Het structurele schadeverloop is door een verzekeraar met grote zekerheid vast te
stellen op basis van schaden uit het verleden die hij ook in de toekomst mag verwachten . Onder het calamiteiten
risico vallen schaden die relatief weinig voorkomen maar qua omvang groot tot zeer groot kunnen zijn .

Afhankelijk van de grootte van het risico en het potentiële financiële erlies kunnen risico's door meerdere
verzekeraars worden gedragen (Feunekes, Van der Moolen, 2006) dit wordt co-assurantie genoemd . Bij co-
assurantie zal één verzekeraar slechts een bepaald percentage van het risico verzekeren . Andere verzekeraars
zullen de rest van het risico voor hun rekening nemen . Op de polis zullen meerdere verzekeraars worden
genoemd waarbij het beheer van de polis in handen van één verzekeraar is (penvoerder) .

De omvangrijke risico's worden meestal verzekerd via de assurantiebeurzen . Een bedrijf dat een groot of
risicovol project wil verzekeren gaat naar een beursmakelaar. Deze makelaar maakt een polis op voor het bedrijf
en zal vervolgens op de beurs trachten het risico bij de verschillende daar opererende
verzekeringsmaatschappijen onder te brengen. Voor verzekeraars is het op deze manier mogelijk om hun eigen
risico's te spreiden .

Naast het spreiden van risico's door co-assurantie is het voor verzekeraars ook mogelijk om door pooling risico's
te spreiden. Indien het voor verzekeringsmaatschappijen niet aantrekkelijk is om een risico alleen te dragen kan
door verschillende maatschappijen gezamenlijk een pooi worden opgericht Elke maatschappij neemt voor een
bepaald percentage deel aan de pool. In de pool worden de premies gestort en uit de pool worden de schades
uitgekeerd . Het resultaat van de pooi wordt naar rato verdeeld onder de deelnemende maatschappijen .

Naast co-assurantie en pooling kan een verzekeraar zijn risico's spreiden door een deel van zijn risico's te
herverzekeren.

3.3.3 Herverzekeraar

Een verzekeraar kan een deel van zijn geaccepteerde risico's verzekeren bij een herverzekeraar . Zodoende kan
een verzekeraar zich indekken tegen onzekere verzekeringsgebeurtenissen . Doordat een verzekeraar een deel
van de risico's die zijn financiële apaciteit overtreffen kan herverzekeren zal de verzekeraar aan zijn
verplichtingen kunnen voldoen. De herverzekeraar zal tegen vergoeding van een premie een deel van de
schade-uitkering op zich nemen .
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De herverzekering kan als een soort buffer voor verzekeraars worden gezien, de grote risicoverplichtingen
worden door middel van herverzekeren afgevlakt . De herverzekeraar stabiliseert de resultaten van verzekeraars
en zal een positief overschot moeten creëren m zo catastrofes en fluctuaties te kunnen opvangen .

Positieve overschotten die op nationaal niveau worden gevormd zullen op de lange termijn onvoldoende zijn ten
gevolge van een te beperkte geografische spreiding, de risico's bevinden zich lokaal . Een spreiding is te
bereiken door ook buitenlandse risico's te accepteren . Een herverzekeraar biedt verzekeraars bescherming
tegen te grote risico's . Daarnaast kan een herverzekeraar zorgen voor een internationale risicospreiding .

Een verdere verdieping in de diverse vormen van herverzekeren valt buiten het bereik van deze scriptie .
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3.4 Deelconclusie risicobeheersing

Bedrijven kunnen door het systematisch inventariseren en analyseren de risico's van de bedrijfsactiviteiten in
kaart brengen. Afhankelijk van de soort risico's, de door de verzekeraar geboden dekking kunnen zij kiezen om
de risico's over te dragen naar een verzekeraar of om de risico's op een andere manier te financieren danwel
over te dragen aan een derde partij .

Verzekeraars kunnen de door hen geaccepteerde risico's spreiden door ze aan te bieden aan een
herverzekeraar of door de risico's te delen met een andere verzekeraar. Het delen van risico's met andere
verzekeraars leidt ertoe dat verzekeraars dekking voor risico's kunnen aanbieden die zij alleen niet kunnen of
willen dragen . Door het aanbieden van de risico's aan een herverzekeraar worden de risico's mondiaal gespreid
waardoor er een stabiele situatie zal ontstaan.
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4 Alternatieve Riaicofinanciering en -overdracht
In dit hoofdstuk zal worden in gegaan op alternatieve manieren voor bedrijven om hun risico's te financieren en
over te dragen . Er zal worden in gegaan op het zogenaamde zeff-verzekeren, op durfkapitaal en op buitenlandse
methoden om de risico's zelf te financieren . Bij alternatieve risicofinanciering draagt het bedrijf de financiële
gevolgen van de schade zelf . Door alternatieve risico-overdracht worden de risico's doorgespeeld naar een
andere partij . Deze risico-overdracht vindt echter niet plaats door het klassieke verzekeren .

4.1 Alternatieve Risicofinanciering

4.1 .1 Zelf-Verzekering

Zelf-verzekering houdt in dat er door een bedrijf fondsen worden gevormd om de schade ten gevolge van de
risico's waarvoor de fondsen zijn gevormd te kunnen dragen . Voordeel van het vormen van fondsen is dat een
bedrijf de kosten om een risico te financieren zelf in de hand heeft en dus geen premies aan een
verzekeringsmaatschappij betaald . Aangezien verzekeringsmaatschappijen ook kosten opnemen in de premie
voor de overhead kan een bedrijf de kosten voor het financieren van zijn risico's naar beneden brengen . Zelf-
verzekering is in principe geen verzekeren, er worden namelijk geen risico's van een individu naar een groep
overgebracht.

Een bijkomend voordeel is dat indien een bedrijf zijn risico's beter beheerst, door bijvoorbeeld risicomanagement
(zie paragraaf 3 .1), de risico's lager zullen worden en er minder aan schade hoeft te worden uitgekeerd . Indien
de risico's bij een verzekeraar worden ondergebracht is het invoeren van een goed risicomanagementsysteem
meestal niet direct terug te vinden in een verlaging van de premies (Greenford 2005) . Dit komt omdat de premies
voor de risico's van een bedrijf door een verzekeringsmaatschappij berekend worden op ervaringen uit het
verleden bij meerdere bedrijven.

Deze wijze van risico financiering is vooral geschikt voor risico's die regelmatig optreden en dus ook goed
voorspelbaar zijn en waarvan de schade geen invloed heeft op het voortbestaan van het bedrijf . Indien een
bedrijf een fonds wil vormen om grotere risico's te financieren die de solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf in
gevaar kunnen brengen zal er periodiek een bedrag opzij gezet moeten worden . Indien het risico zich voordoet
zal het geld onmiddellijk ter beschikking moeten zijn . Het kan voorkomen dat er onvoldoende geld in het fonds zit
waardoor een bedrijf zijn verplichtingen niet na kan komen . Tot 2000 waren er in Nederland fiscale voordelen
verbonden aan het oprichten van een fonds, Reserve Assurantie Eigen Risico (RAER). Deze RAER kon ten laste
van de winst op de balans van het bedrijf worden opgenomen . Door het wegvallen van dit fiscale voordeel zijn
voor de risico's waarvoor de RAER was opgericht in veel gevallen verzekeringen af gesloten (Claes 2004) .

In werkelijkheid zullen alleen de grote bedrijven fondsen kunnen vormen om al hun risico's te financieren . Vaak
worden door dit soort bedrijven geen fondsen gevormd maar wordt er een dochtermaatschappij in de vorm van
een captive (zie paragraaf 4.2 .1) opgericht.
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4.1 .2 Durfkapitaal

Durfkapitaal wordt geïnvesteerd in startende, innovatieve bedrijven . De bedoeling van durfkapitaal is het
stimuleren van innovatieve ideeën en deze uiteindelijk in de markt te zetten . Durfkapitaal is risicodragend
kapitaal in de zin dat het verloren kan gaan indien de innovatie niet aanslaat in de markt . Het gebruik van
durfkapitaal om de risico's van een innovatie af te dekken door bijvoorbeeld hier een verzekeringsdekking van te
betalen of opzij te zetten is niet wenselijk omdat op deze manier durfkapitaal niet voor de beoogde doeleinden
wordt gebruikt.

4.1.3 Angelsaksische methodieken

Door een bedrijf kan met de bank een "line of credit" overeenkomst of een "contingent capital" overeenkomst
worden afgesloten (Claes 2004, Doel 2007) . In beide overeenkomsten stelt de bank een vooraf bepaald,
gelimiteerd bedrag ter beschikking aan het bedrijf in het geval er een schade optreedt . Bij de line of credit
overeenkomst gaat het om het in stand houden van het krediet . Hiervoor wordt door het bedrijf een vergoeding
aan de bank betaald. In het geval van een contingent capital wordt er door de bank een van te voren
afgesproken bedrag aan het bedrijf uitgeleend tegen vooraf afgesproken voorwaarden .

Voor beide overeenkomsten wordt er vanuit gegaan dat een financieel gezond bedrijf door de schade in
moeilijkheden kan raken maar dankzij het met leningen gefinancierde herstel in staat zal zijn de leningen af te
lossen .

4.2 Alternatieve Risico-overdracht

4.2.1 Captive

Een captive is een dochter in de vorm van een verzekerings- of een herverzekeringsmaatschappij van een
maatschappij die niet werkzaam is in de verzekeringsbranche . Indien een bedrijf zijn risico's bij de captive
onderbrengt zal het hiervoor een premie aan de captive moeten afdragen . De premie kan lager liggen omdat de
bedrijfskosten bij een captive in het algemeen lager zullen zijn dan bij een traditionele verzekeraar (Holzeu et al
2002). Daarnaast kan de premie die de captive vraagt lager uitvallen indien de moedermaatschappij minder
risico loopt op schade dan het gemiddelde van soortgelijke risico's (de schadestatistiek) . Nadeel van een captive
kan het gebrek aan risicospreiding zijn omdat deze voor een concern werkt (Claes 2004) .

Bij captives kunnen bedrijven enerzijds risico's onderbrengen die voor een externe verzekeraar onacceptabel
hoog (en dus niet verzekerbaar) zijn . Anderzijds kunnen er risico's worden ondergebracht die niet bij een externe
verzekeraar bekend zijn zoals in het geval van risico's die aan nieuwe producten zijn verbonden .

De meest voorkomende vorm is de captive die uitsluitend fungeert als risicodrager voor de moedermaatschappij,
en niet als verzekeraar voor andere bedrijven . Niet voor eik bedrijf is her aantrekkelijk een eigen risicodrager te
hebben. Alleen grotere bedrijven komen daarvoor in aanmerking . De grens ligt in de regel bij een
verzekeringspremieomvang van minimaal 1 tot 2 miljoen euro (EIM 2005) . Daarnaast is het van belang dat de
moedermaatschappij een grote spreiding heeft van risico's om de premies op een voldoende laag niveau te
houden .

Captives worden vaak gehuisvest in landen met een gunstig belastingklimaat (zoals Luxemburg, de Kanaal-
eilanden en landen in het Caribisch gebied) . Daarnaast kunnen de eisen die de Nederlandse Verzekeringskamer
stelt aan solvabiliteit een reden zijn om naar het buitenland uit te wijken .
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Een captive heeft, in tegenstelling tot het moederbedrijf, direct toegang tot de herverzekeringsmarkt waar de
risico's weer gespreid kunnen worden. Zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf zullen alleen de grote
bedrijven hun risico's door middel van een captive kunnen financieren .

DSM heeft een captive opgericht welke is gevestigd in Zwitserland . Zij gebruiken deze captive echter niet om de
risico's van nieuwe producten onder te brengen . Door het bijhouden van schadestatistieken op het gebied van
property en aansprakelijkheid kan DSM zich via de captive makkelijker op de verzekeringsmarkt bewegen voor
risico's die hen te boven gaan. Wel adviseert DSM-insurance de Raad van Bestuur op het gebied van te
ontwikkelen producten. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen exposure (schade die een product kan
opleveren) en de mogelijke opbrengsten van een product . Het gaat hierbij met name om de producten in de life
sciences zoals voedsel en farmacie (Winge 2005) .

4.2.2 Finite overeenkomst

In het geval van een finite-overeenkomst zal de verzekerde een bedrag storten in een fonds dat door een
verzekeraar wordt beheerd gedurende een vooraf overeengekomen periode . Uit dit fonds worden de
schadevergoedingen betaald die gedurende de overeengekomen periode nodig zijn betaald . Het gestorte bedrag
bestaat voor een deel uit premie om het betreffende risico over te dragen aan de verzekeraar . Indien aan het
einde van de overeengekomen periode, dankzij een gunstig schadeverloop, een positief saldo in het fonds zit zal
de verzekerde dit saldo ontvangen vermeerderd met de beleggingsopbrengsten maar met aftrek van de beheers-
en premiekosten. Indien het schadeverloop ongunstig is dan keert de verzekeraar de meerdere schade uit op
grond van de met het premiedeel gefinancierde verzekering (Holzheu et al 2002) .
Door het aangaan van een finite overeenkomst zal voor de verzekerde een omvangrijke schade uitgesmeerd
worden over de contractperiode en zal de balanspositie van het bedrijf in het geval van een omvangrijke schade
niet ernstig in gevaar komen . Bij een finite overeenkomst worden de risico's dus niet over meerdere personen
gespreid (de basis van traditioneel verzekeren) maar worden de risico's over meerdere jaren gespreid (Doel
2007) .
Daarnaast is er ook een verzekeringsdekking voor schade die de verzekerde niet zelf meer kan dragen . Finite
overeenkomsten worden meestal afgesloten door captives (zie paragraaf 4 .2.1) bij herverzekerings-
maatschappijen voor de risico's die zij van het moederbedrijf overnemen .

4.2.3 Multi line / multi-year producten

Multi line / multi year producten (MMP) zijn arrangementen waarbij een aantal uiteenlopende risico's zijn gedekt
onder één polis. Hierbij wordt een minder gunstig risico gecompenseerd door een gunstig risico . De voordelen
van MMP bestaan uit lagere administratiekosten, een lagere premie omdat de te verwachte waarde van schaden
onder een MMP contract meestal lager is dan de som van de verwachte waarde in de verschillende
risicocategorieén (Holzheu et al 2002) . De nadelen zijn de afhankelijkheid van de één verzekeraar en de
ondoorzichtigheid van de verschillende risico's (Claes 2004) .
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4.2.4 MultitMgger producten

Bij mulktrigger producten (MTP) zal de verzekeraar pas een schadevergoeding uitkeren voor het verzekerde
risico indien er zich nog minimaal één ander, vooraf gedefinieerd voorval voordoet (de trigger) . De premie voor
een MTP is lager dan nominale premies omdat de verzekeraar niet meteen hoeft uit te keren indien de schade
optreedt, er dient zich ook nog een vooraf gedefinieerd voorval plaats te vinden zoals het stijgen van de prijs van
bepaalde grondstoffen. MTP is interessant voor bedrijven die in staat en bereid zijn bepaalde risico's zelf te
dragen mits de omstandigheden voor het bedrijf daarvoor gunstig zijn (Holzheu et al 2002) .

4.2.5 Insurance linked securities

Insurancer linked securities (of CATaststrophe bonds) worden gebruikt om de kapitaalmarkt bij de
verzekeringsrisico's te betrekken (Holzheu et al 2002, ASTIN 2001) . Hiervoor worden door een (her-)
verzekeraar waardepapieren voor een bepaalde periode uitgegeven . Deze waardepapieren zijn verbonden aan
een catastrofe risico . Indien deze catastrofe zich voordoet wordt met de opbrengst van de uitgifte van de
waardepapieren de schade betaald . Indien de catastrofe zich niet voordoet in de vooraf bepaalde periode
ontvangen de investeerders hun inleg vermeerderd met een rente terug .

Door het Verbond van Verzekeraars (2005) wordt alternatieve risico overdracht door middel van CAT-bonds als
een soort gokken beschouwd. Er zijn voorbeelden bekend van verzekeringsmaatschappijen die slechts
gedurende één jaar dekking verlenen voor een premie van bijvoorbeeld 10% van de dekking . Indien het
verzekerde risico zich niet voordoet binnen de termijn wordt de premie geïnd en wordt er op een andere markt
het kunstje herhaald. Deze manier van optreden wordt vooral internationaal toegepast, bijvoorbeeld bij het
verzekeren van schades ten gevolge van aardbevingen in Japan . Voor innovaties die op de reguliere markt niet
zijn te verzekeren zou deze manier van risico-overdracht op de korte termijn echter wel een oplossing kunnen
zijn . Er zal echter wel een maximaal uit te keren bedrag moeten worden vastgesteld .
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4.3 Deelconclusie alternatieve risico-overdracht en financiering en nieuwe risico's

Zoals uit de voorgaande paragraven biijkt, is risico financiering door middel van fondsvorming of risico overdracht
door middel van het oprichten van een captive voorbehouden aan de grote bedrijven . Op deze manieren is het
voor de grotere bedrijven ook mogelijk om, de bij de reguliere verzekeraars, onverzekerbare risico's (zie
hoofdstuk 2 .5) te financieren of over te dragen . Zij vormen hier immers een fonds voor of dragen het risico over
aan de captive. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen doen is dat de bedrijven bekend zijn met de risico's
die zij moeten financieren of overdragen . Bij DSM wordt de captive echter niet gebruikt om de risico's van nieuwe
producten onder te brengen . Zij verzekeren de risico's op het gebied van property en aansprakelijkheid zelf door
het bijhouden van schadestatistieken. Indien de risico's te groot zijn wordt middels de captive de
herverzekeringsmarkt betreden .

Voor de kleinere innovatieve bedrijven (MKB) is het vormen van fondsen of het oprichten van een captive een
moeilijke zaak. Deze bedrijven ontbreekt het vaak aan de middelen (geld) om tot fondsvorming over te gaan . Een
captive oprichten is voor een klein bedrijf geen optie daar dit enerzijds te ver van de core-business af zal staan
en het anderzijds niet rendabel zal zijn gezien het verzekeringspremievolume .

Risico financiering door een andersoortige constructie dan een klassieke verzekering aan te gaan met een
verzekeraar is voor alle soorten bedrijven mogelijk . Er wordt in sommige constructies echter wel een beroep
gedaan op het eigen vermogen van een bedrijf . Zo moeten er bij de muititrigger producten zich twee of meer
omstandigheden voordoen voordat een verzekeraar tot uitkering overgaat . Bij een muldline overeenkomst zijn de
risico's die verzekerd worden ondoorzichtig, tevens kan de afhankelijkheid van één verzekeraar nadelig zijn . Bij
deze constructies (muftitrigger, muldiine en finite overeenkomst) blijft een bedrijf echter afhankelijk van de wil van
een verzekeraar om een risico te willen dragen . In het geval van nieuwe technologieën zal een verzekeraar ook
onderzoek moeten doen naar het risico hiervan en dan met name naar de kans van optreden van een risico en
de (financi8le) schade die hierbij kan ontstaan . Deze constructies worden door hun aard niet geschikt geacht om
nieuwe risico's over te dragen aan derden .

De overdracht van risico's door middel van CAT-bonds is voor nieuwe risico's toepasbaar, er zullen alleen
afspraken moeten worden gemaakt over de hoogte van het uit te keren bedrag . Bij CAT bonds worden de risicc's
niet overgedragen naar een verzekeraar maar naar de kapitaalmarkt . Er moeten afspraken worden gemaakt over
wat de "catastrofe" inhoud . De lange-termijn risico's zullen in het algemeen niet kunnen worden overgedragen
door middel van CAT-bonds daar de termijn waarop deze constructie gebaseerd is, relatief kort is .
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5 Case study: DES-dochters
5.1 Inleiding

In de periode 1953-1967 hebben diverse farmaceutische bedrijven tabletten diethyistiibestrol (DES) op de markt
gebracht. DES zou de kans op vroeggeboorten en miskramen verkleinen en werd aan zwangere vrouwen
aanbevolen . Het middel bleek echter de kans op vroeggeboorten en miskramen niet te beperken maar gevaren
op te leveren voor het ongeboren kind. DES veroorzaakt bij dochters op latere leeftijd miskramen,
vroeggeboorten en in sommige gevallen kanker. Door zes zogenaamde "DES-dochters" die kanker aan de
vagina of de baarmoederhals hebben opgelopen ten gevolge van het gebruik van DES-tabletten door hun
moeder tijdens de zwangerschap is in het najaar van 1981een procedure tegen een tiental farmaceutische
bedrijven aangespannen om een vergoeding te krijgen.

5.2 Procedureverloop

Door de DES dochters wordt aangevoerd dat de farmaceutische bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld door
DES-tabletten op de markt te brengen voor gebruik tijdens de zwangerschap terwijl niet vaststond of DES
doeltreffend was en er onvoldoende onderzoek was verricht naar de eventuele schadelijke bijwerkingen . Eik van
de dochters vorderde de veroordeling van de bedrijven tot het vergoeden van hun gehele schade .
Door de farmaceutische fabrikanten wordt aangevoerd dat de dochters niet kunnen aantonen dat de geslikte
DES-tabletten van één van hen afkomstig zijn, zodat het causaliteitsvereiste aan de toewijzing van de
vorderingen in weg staat.

Door de Rechtbank in Amsterdam wordt het causaliteitsverweer door de fabrikanten gehonoreerd en wordt de
vordering van de DES dochters op die grond afgewezen . Door de DES dochters wordt gesteld dat artikel 6:99
BW10 de bewijslast inzake het causaal verband in hun voordeel omkeert en dus de fabrikant(en) moeten
aantonen dat de schade niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk is. De Rechtbank
oordeelt dat de regel uit dit artikel alleen kan worden toegepast als vaststaat dat de dader zich onder de
aansprakelijk gestelden bevindt hetgeen in dit geval niet het geval is . In hoger beroep wordt het vonnis van de
Rechtbank door het Amsterdamse Gerechtshof bekrachtigd . Volgens het hof hadden de dochters uitputtend
moeten aangeven wie het middel DES op de markt hebben gebracht .

Zowel de DES-dochters als de producenten gaan in cassatie bij de Hoge Raad . De producenten voeren aan dat
de regel in artikel 6 :99 van recente datum (1 januari 1992) is en niet mag worden toegepast op de zaak van de
DES-dochters die zich in de jaren vijftig en zestig heeft afgespeeld. Het artikel grijpt volgens de producenten diep
in op het aansprakelijkheidsrecht en was in de periode 1953-1967 nog geen wet, evenmin was er destijds een
ruime aanvaarding van het artikel in de rechtspraak en de rechtsliteratuur .

Deze stelling wordt door de Hoge Raad verworpen (HR 1992) :
"3.4 Aangenomen moet worden dat de regel van art. 99 zowel voor de periode van 1953 tot medio 1967 -
toen de moeders van de DES-dochters de DES-tabtenen hebben gebruikt - als later - toen de gevolgen zich
bij de DES-dochters openbaarden - moet worden toegepast als geldend recht, (-) .
Het artikel was immers in een op aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad toegespitste, maar overigens niet
we.wnlijk verschillende formulering als art . 6.3.3 opgenomen in het Ontwerp Meijers voor Boek 6, dat in 1961

,o artlkel 6 :9g BW: . Kan de sohade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor eNc waawan een andere persoon aansprakelijk Is , en staat vast

dat de schade door ten minste één van deze gebeurtenissen Is ontstaan, den met do verpiohsng om do schatle te vergoeden op ieder van deze

personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf awm~kIs.'
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is verschenen Het vormde de neerslag van de toen reeds in ons land geldende rechtsopvattingen . Het artikel
is dan ook noch in noch buiten het parlement estreden. "

Door deze uitspraak wordt het mogelijk om een willekeurige DES-producent te kiezen en aan te spreken tot een
volledige vergoeding van de schade . De aangesproken producent zal de volledige schade van het slachtoffer te
moeten vergoeden en vervolgens medeproducenten kunnen aanspreken op hun aandeel . Door de uitspraak
wordt het risico dat producenten onvindbaar of niet solvabel zijn bij de (aangesproken) producenten gelegd .

5.3 Gevolgen voor verzekeraars

Voor de verzekeraars kunnen problemen ontstaan indien er een lange tijd zit tussen de fout en het ontstaan van
de schade ('long-tail schade') . In de jaren vijftig en zestig werd gebruik gemaakt van het zogenaamde act-
committed systeem . Hierbij is bepalend voor de dekking dat de schade binnen de duur van de contractstermijn
tussen de verzekeraar en de, in dit geval, DES-producent is ontstaan . Dit houdt in dat de verzekeraar van een
DES-producent uit de jaren vijftig en zestig aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die het gevolg is
van het op de markt brengen van DES in die periode, ook al ontstaat de schade vele jaren later (het
zogenaamde uidooprisico) . Hierbij geldt ook nog dat de voorwaarden uit die tijd van toepassing zijn . Een
verzekeraar kan dus een later ingevoerde beperking van de dekking niet kan gebruiken om de schade niet te
vergoeden .

De verzekeraars en producenten hadden de risico's van het op de markt brengen van DES destijds misschien
kunnen voorzien door meer onderzoek te doen naar de gevolgen van het slikken van DES tijdens de
zwangerschap . Waarschijnlijk zou het product dan niet op de markt zijn gebracht . Wat zij echter niet hebben
kunnen voorzien is dat zij door een uitspraak van de Hoge Raad en door het destijds toegepaste act-committed
systeem, aansprakelijk worden gesteld voor een risico waarvoor zij in het verleden geen premie hebben
berekend . Volgens Faure en Hartlief (2002) wordt het voor een verzekeraar dan echt riskant omdat zij geen
risico-inschatting kunnen maken ten gevolge ontwikkelingen in het recht .

In 1996 zijn de algemene polisvoorwaarden door het Verbond van Verzekeraars gebaseerd op een claims-made
systeem (zie paragraaf 2 .3.1) . Hiermee worden de gevolgen van long-tail schades voor de verzekeraars beperkt .

5.4 De afwikkeling

Door de producenten en verzekeraars is voor de DES-slachtoffers een schadefonds opgericht waarin een bedrag
van 35 miljoen euro is gestort . Er zijn echter tot op heden nog geen uitkeringen gedaan aan de DES-slachtoffers
omdat de producenten en verzekeraars iedere verdere aansprakelijkheid van de hand wijzen . Zij willen Net
buiten het fonds om later door slachtoffers aangesproken worden om de door hen geleden schade te vergoeden .
Hiertoe ligt momenteel het wetsvoorstel Collectieve Afwikkeling Massaschades in de Eerste Kamer . Indien dit
wetsvoorstel wordt aangenomen zal een rechter de overeenkomst tussen de fabrikanten en gedupeerden
bindend moeten verklaren voor alle gedupeerden . Zodoende kan een fabrikant zijn aansprakelijkheid voor eens
en altijd afkopen zonder steeds door individuen gedaagd te worden .
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5.5 Conclusie case DES-dochters

Door artikel 6.99 in het geval van de DES-dochters toe te passen zijn de producenten aansprakelijk gesteld voor
de gevolgen van het DES-hormoon. Het artikel vormt in hun ogen "nieuw" recht Aangezien de verzekeraars van
de producenten in het verleden onbekend waren met de risico's van het DES-preparaat en zodoende geen
premies hebben berekend voor deze onbekende risico's, levert de aansprakelijkheid volgens het act-committed
systeem een verlies op voor de verzekeraars .

Sinds 1996 wordt er in Nederland gebruik gemaakt van het zogenaamde claims-made systeem waardoor
verzekeraars niet meer voor verrassingen van 'long tail' risico's komen te staan . Op basis van dit claims made
systeem kunnen verzekeraars zich indekken tegen risico's uit het verleden door een zogenaamde inlooppremie
te berekenen. Deze iniooppremie zal deels gebaseerd zijn op ontwikkelingen die zich in de maatschappij, het
recht en de jurisprudentie hebben voorgedaan . Indien de contractperiode is verstreken, zijn zij in principe ook
niet meer aansprakelijk voor de risico's van de verzekerde . Op deze manier is het zogenaamde uitlooprisico voor
een verzekeraar gemakkelijk te beheersen, het is immers uitgesloten van dekking .

Gelet op de ontwikkelingen in de dekkingssystematiek en de wijzigingen die hierin hebben plaatsgevonden wordt
niet verwacht dat nieuwe risico's onverzekerbaar zullen zijn ten gevolge van ontwikkelingen in het recht en
jurisprudentie .
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6 Case Study: Amsterdamse Noord-Zuidiijn
6.1 Inleiding

In Amsterdam wordt een metrolijn aangelegd die het noorden en het zuiden van de stad met elkaar moet gaan
verbinden. Het tracé is circa 10 kilometer lang en zal in de toekomst ook Amsterdam-Noord met Schiphol moeten
gaan verbinden . Voor het aanleggen van de metrolijn zal onder de stad een tunnel worden geboord . Het boren
van een tunnel onder een dichtbevolkt gebied in slappe grond is nog niet eerder toegepast . Er bestaan risico's op
schade aan gebouwen door verzakkingen en scheuren. Voor het verzekeren of op andere wijze financieren van
deze risico's is in de Amsterdamse gemeenteraad langdurig discussie gevoerd .

In dit hoofdstuk worden de afwegingen weergegeven die de gemeenteraad van Amsterdam heeft gemaakt om de
risico's van de aanleg van de Noord-Zuidlijn al dan niet over te dragen aan een externe partij . Daarbij wordt
ingegaan op de schadescenario's die door de gemeente Amsterdam zijn opgesteld en de second opinion die
hierop is gegeven door EHC-consultants .

6.2 Risico's en verzekeren van de Noord-Zuidlijn

In de gemeenteraad van Amsterdam is een langdurige discussie gevoerd over het al dan niet uitvoeren van het
project en over hoe de aanleg van het tracé te verzekeren . Nadat op 9/10 oktober 2002 besloten was om de
Noord-Zuidlijn aan te leggen, is door de gemeente aan diverse verzekeringsmaatschappijen gevraagd om een
offerte uit te brengen om het gehele project te verzekeren . In de Raadsvoordracht van 11 april 2003 (B&W
Amsterdam, 2003) wordt een voorstel door B&W aan de Gemeenteraad gedaan om de Noord Zuidlijn intern te
verzekeren omdat de aangeboden offertes door verzekeringsmaatschappijen exorbitant hoge premies vragen
voor het overdragen van het risico . Daarnaast staan er eenzijdige bepalingen in de voorwaarden waarbij een
revisie van de hoogte van de premie plaats zal vinden in het geval van een ongunstig schadeverloop voor de
verzekeraars (veel schade-uitkeringen) . In het geval van een gunstig schadebeeld zal de premie echter
gehandhaafd blijven . In deze raadsvoordracht wordt uitgegaan van een drietal scenario's om de
verzekeringsomvang en maximale te verwachten schade vast te stellen . Deze schadescenario's zullen in de
navolgende paragraven worden toegelicht. Scenario 1 is gebaseerd op de schadepraktijk bij een zestal grote
infrastructuur projecten die recent in Nederland zijn uitgevoerd . Scenario 2 is gelijk aan scenario 1 maar
aangevuld met een zeer grote calamiteit . Het derde scenario is een "langs de lijn" scenario waarbij nagegaan
wordt wat er in de diverse projectstadia mis zou kunnen gaan .

Op deze schade scenario's is een second opinion gegeven door EHC-consultants (Keulen, Smolders, Pruijssers,
Arends 2003) . Uit deze second opinion is gebleken dat geen van de voorgestelde scenario's geschikt was voor
een verdere analyse daar het allemaal deelscenario's betrof en niet de gehele constructie omvang omvatten .
Door EHC-consultants is op basis van scenario 3 een aanvulling gedaan en met dit zogenaamde "EHC-scenario"
zijn kansen berekend op een bepaalde te verwachten schade-omvang .

Om de vergelijking tussen het extern verzekeren en het intern verzekeren te kunnen maken zijn in de volgende
paragraaf de concept polisvoorwaarden van de CAR-verzekering voor de Noord-Zuidlijn opgenomen. In de
daarop volgende paragrafen worden de schadescenario's behandeld .
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6.2.1 Concept CAR-verzekering Noord Zuldlijn

De conceptpolis voor de CAR-verzekering voor de aanleg van de Noord Zuidlijn voorziet in de volgende secties .
• Sectie I, schade op het werk ;
• Sectie 11/III gecombineerd, wettelijke aansprakelijkheid en/of premier risque voor schade aan bestaande

eigendommen opdrachtgever ;
• Sectie IVb, premier risque van onverschillig welk bedrag op de eigendommen van personeel enz.

Aan deze secties zijn voorwaarden verbonden zoals het maximum te vergoeden bedrag per gebeurtenis, eigen
risico en uitsluitingsciausuies . Hieronder worden enkele belangrijke voorwaarden op de secties 1, II en 111
gegeven.
• Sectie I, schade op het werk

- Onder deze sectie wordt directe schade aan het werk gedekt
- Vertragingsschade valt onder uitsluitingen
- Bij deze sectie is één van de eigen risico clausules dat 10% van het voor vergoeding in aanmerking

komende schadebedrag (voor aftrek van het eigen risico) met een minimum van € 250.000,-- per
gebeurtenis voor de ruwbouw van de boortunnel, de verdiepte stations en het Centraal Station als eigen
risico gelden .

• Sectie II/III gecombineerd, wettelijke aansprakelijkheid en/of premier risque voor schade aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever
- Onder deze sectie wordt onder andere schade aan derden gedekt inclusief de door hen geleden

bedrijfsschade
- Het verzekerde bedrag is gemaximeerd tot @ 5 miljoen per gebeurtenis en is voor de gehele looptijd

gemaximeerd tot E 40 miljoen
• Overige voorwaarden zijn :

- Van de verzekering is aansprakelijkheid voor ziekte, letsel en/of dood van alle bij de bouw betrokken
personen uitgesloten

Naast de bovenstaande verzekering bestond ook het voornemen om een excedent CAR-sectie II verzekering
voor de bouw van de Noord Zuidlijn af te sluiten . Deze verzekering zou de aansprakelijkheid dekken die boven
het in sectie II gemaximeerde bedrag van ê 5 miljoen uitkomt. Het verzekerde bedrag hiervoor bedraagt E 6,5
miljoen per gebeurtenis en is gemaximeerd tot E 13 miljoen voor de looptijd van de verzekering .

6.2.2 Schadescenario 1

In het eerste schadescenario bij de Raadsvoordracht (B&W Amsterdam 2003) wordt uitgegaan van schades die
zijn opgetreden bij zes vergelijkbare infrastructurele werken in Nederland, te weten :

1. Betuwelijn ;
2. Hogesnelheidslijn ;
3. Beneluxlijn ;
4. Wiilemspoortunnel ;
5. Westerscheldetunnel ;
6. Haagse Tramtunnel .

Bij dit scenario is gezocht naar een gemeenschappelijk schadebeeld dat is vertaald naar een "matig
pessimistisch" scenario. Dit houdt in dat de aannamen voor de Noord-Zuidlijn iets pessimistischer zijn dan het
gemeenschappelijke beeld van de hierboven genoemde 6 infrastructurele projecten .

37



AfstudeerscriDtie Innovaties en onverzekerbare risico's Case study: Amsterdamse Noord Zuidlijn

Het schadebeeld dat bij dit scenario is in de Raadsvoordracht als volgt vastgesteld :
• 100 omgevingsschades à€ 2.500,- . Alle schades vallen onder het eigen risico voor de aannemer .

- Kosten voor de gemeente Amsterdam : nihil
- Gedekt door verzekeraars : nihil

• 100 omgevingsschades à€ 7.500,- . De helft van de schades vallen onder het eigen risico van de
aannemer, de andere helft valt onder het eigen risico van de Noord-Zuidlijn .
- Kosten voor de gemeente: à€ 375.000,--
- Gedekt door verzekeraar : nihil

• 10 middelgrote bouwschades tweemaal à€100.000 ; - ; tweemaal € 200 .000,-- ; tweemaal € 300.000,-- ;
tweemaal € 400 .000,-- en tweemaal € 750 .000,-- . In totaal 3,5 miljoen euro waarvan tweederde wordt
afgewezen door de CAR-verzekeraars (2,3 miljoen euro) . Eenderde is wel verzekerd (1,2 miljoen euro) .
Hiervan is het eigen risico voor de aannemer 3 keer gemiddeld eigen risico van 80 .000 euro . Voor de NZ-lijn
bedraagt het eigen risico 3 keer gemiddeld 150 .000 euro minus het eigen risico van de aannemer, 200 .000
euro. Het restant van 750.000 euro wordt gedekt door de verzekeraars.
- Kosten voor de gemeente : € 2.500.000,--
- Gedekt door verzekeraar : € 750 .000,--

• Eén grote schadeciaim van 8 miljoen euro waarvan 4 miljoen euro bouwschade (CAR-sectie 1) en 4 miljoen
euro omgevingsschade (CAR-sectie II). De verzekeraars betalen 50% uit (4 miljoen euro) . Het eigen risico
voor de aannemer bedraagt € 45 .000,-- +€11.000; - . Het overige deel (ruim 3,9 miljoen euro) komt voor
rekening van de gemeente.
- Kosten voor de gemeente : € 3.900.000,--
- Gedekt door verzekeraar : € 4 .000.000,--

De financiële consequenties die uit het bovenstaande schadebeeld volgen zijn voor zowel extern als intern
verzekeren in de onderstaande tabel weergegeven .

Tabel 2: Scenario 1

Extern verzekeren Intern verzekeren
xmiloenE xmiljoen E

Premie CAR 2515
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid werkgeversdeel 5,0
Belasting 701. 2,3
U front fees 0 8 0,8
Risk control 3,0

Kwafiteitsborging processen schade-
afhandeling oor de oerneente zelf

-, 4,5

Eigen risico gemeente voor niet gedekte
schades

6,8 11,5

Totale kosten gemeente excl. PM en 46.0 16,8
Totale uitkering door verzekeraars 4,8
In de bovenstaande tabel wordt de kostenpost risk control bij intern verzekeren meegenomen in de kostenpost
"kwaiiteitsborging" (Beffers 2006) . De kostenpost «aansprakelijkheid werkgeversdeel" van € 5 miljoen is volgens
Beffers wei meegenomen in de berekeningen .

In de Raadsvoordracht worden de volgende conclusies voor scenario 1 getrokken :
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• De kosten voor de gemeente van extern verzekeren zijn in scenario 1 geschat op 46 miljoen euro . De
verzekeraars betalen in dit scenario 4,8 miljoen euro uit .

• De kosten bij zelf verzekeren zijn voor de gemeente 16,8 miljoen euro . De verzekeraars betalen niks uit daar
er geen verzekering is.

In Bijlage 2 is voor dit scenario een gevoeligheidsanalyse opgenomen waarbij gevarieerd is met het percen tage
dat verzekeraars uitkeren . Hieruit blijkt dat zelfs als de verzekeraars 100% van de in scenario 1 gekenschetste
schade uitkeren het intern verzekeren de goedkoopste oplossing is .

6 .2.3 Schadescenario 2

Dit schadescenario gaat uit van dezelfde schades als in scenario 1 maar aangevuld met een zeer grote
calamiteit; het instorten van een diepe bouwput in 2004 .

Het schadebeeld van scenario 1 wordt aangevuld met de volgende schades:
• Schade CAR sectie I(schade aan bouwwerk) : 18,3 miljoen euro . Hiervan is het eigen risico voor de

aannemer €113.000; - en voor de gemeente € 250.000,-- -€113.000; -=€137 .000 ; - . In beginsel dekt de
verzekeraar €18 .300.000; --€ 250.000,-- = 18 miljoen euro . Na langdurige arbitrage zal de verzekeraar 50%
uitkeren .
- Kosten voor de gemeente : € 9 .137 .000,--
- Gedekt door verzekeraar : € 9.000.000,--

• Schade CAR sectie II (omgevingsschade) : 18,1 miljoen euro . Het eigen risico voor de aannemer is €
10.000,-- en voor de gemeente € 50.000,-- -€10.000 =€ 40 .000,-- . De CAR-verzekering dekt in beginsel tot
5 miljoen euro per gebeurtenis, de excedent sectie 2 dekt hier bovenop nog eens 6,5 miljoen euro per
gebeurtenis. Na arbitrage zijn de kosten als volgt verdeeld :
- Kosten voor de gemeente : € 9.000.000,-- ;
- Gedekt door verzekeraar € 9 .000 .000,-- .

• Aanname: de schade-uitkering is hoger dan de premie-ontvangst in de periode 2003-2006 waardoor de
verzekeraars de premie vanaf 20Ó6 met 50% verhogen (revisieclausule)

De financiéle consequenties die uit het bovenstaande schadebeeld volgen zijn voor zowel extern als intern
verzekeren in de onderstaande tabel weergegeven .

Tabel 3: Scenario 2

Extern verzekeren Intern verzekeren
x mil nF x miljoen @

Premie CAR 256
Premie excedent sectie I I 2,6
Premie aansprakelijkheid merk eversdeel 5,0
Belasting % 2.3
Revisieclausule : extra premie vanaf 2006
+50% resterende penode

11,8

UP-front fees 0,8 0,8
Risk control 3,0
Kwaiiteitsborging processen schade-
afhandeling oor de gemeente zelf

-, 4,5

Eigen risico gemeente voor niet gedekte 24,9 47,6
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Extern verzekeren Intern verzekeren
xmiljoen E xmiljoen E

schades
Totale kosten gemeente excl. PIN en 75,9
Totale uitkering door verzekeraars 22,8

In de bovenstaande tabel wordt de kostenpost risk control bij intern verzekeren meegenomen in de kostenpost
"kwaiiteitsborging" (Beffers 2006) . De kostenpost "aansprakelijkheid werkgeversdeel" van ê 5 miljoen is volgens
Beffers wel meegenomen in de berekeningen .

In de Raadsvoordracht worden de volgende conclusies voor scenario 2 getrokken :
• De kosten voor de gemeente van extern verzekeren zijn in scenario 2 geschat op 75,9 miljoen euro . De

verzekeraars betalen in dit scenario 22,8 miljoen euro uit.
• De kosten bij zelf verzekeren zijn voor de gemeente 52,9 miljoen euro . De verzekeraars betalen niks uit daar

er geen verzekering is .

Bij de conclusie die uit scenario 2 worden getrokken kan mijns inziens een kanttekening worden geplaatst over
de hoogte van de extra premie omdat uitkeringen de premies in dit scenario zouden overschrijden . De totale
premie-inkomsten voor de CAR verzekering en de excedent polis op sectie II bedragen namelijk 25,5 + 2,6 =
28,1 miljoen euro. Aangezien er in totaal 22,8 miljoen moet worden uitgekeerd zal er geen overschrijding
plaatsvinden . Het schadegeval vindt in dit scenario echter vroeg in het project plaats en zodoende kan de schade
op dat moment de reeds ontvangen premie wel overstijgen, de vraag blijft echter of een premieverhoging van
50% reëel is. Ook indien deze overwegingen in beschouwing worden genomen zal het zelf verzekeren met het in
scenario 2 gekenschetste schadeverloop voordeliger zijn dan extern verzekeren.

In Bijlage 2 is een gevoeligheidsanalyse voor dit scenario opgenomen waarbij gevarieerd is met het percentage
dat verzekeraars uitkeren . Indien de verzekeraars 100% van de schade vergoeden zal er een omslagpunt bereikt
worden waarbij extern verzekeren goedkoper is dan intern verzekeren .

6.2.4 Schadescenario 3

Dit schadescenario gaat uit van een concrete inschatting van de schades die langs het tracé van de Noord-
Zuidlijn kunnen optreden . Hierbij wordt voorbij gegaan aan de kleine schades zoals in schadescenario 1 (eerste
en tweede bullet) zijn omschreven .

De risico's die gepaard gaan met de aanleg van de Noord-Zuidlijn zijn niet gedurende de gehele bouwperiode
hetzelfde. Er zijn werkzaamheden die meer risico's met zich meebrengen en die slechts van korte duur zijn . Om
de risico's gedurende de gehele bouwperiode te overzien is er in de Raadsvoordracht een onderscheid gemaakt
naar wat er op welk moment in uitvoering is . In de voordracht is het project opgesplitst in een aantal delen, te
weten :
1 . Noord (stations Buikslotermeerplein, van Hasseltweg, baanvlaktunnels) ;
2. Kruising IJ (zinktunnel) ;
3. Passage stationseiiand (Centraal Station) ;
4. Binnenstad (Caissons Damrak, stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan, geboorde tunnels) ;
5. Zuid .
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Per deel zijn in de Raadsvoordracht de volgende onderdelen beschouwd :
• Karakterisering van de bouwwijze ;
• Bouwtechnische risico's;
• Omgevingsrisico's ;
• Mogelijke schade;
• Periode waarin de belangrijkste risico's optreden

In Bijlage 1 zijn de verschillende onderdelen uit de Raadsvoordracht weergegeven ingedeeld naar locatie en
schade die zich kan voordoen .

Voor de bepaling van het schadebeeld van dit scenario is er in de Raadsvoordracht vanuit gegaan dat na
arbitrage de verzekeraars 50% van de schade dekken . Daarnaast wordt de aanname gedaan dat de limiet
aansprakelijkheid van 11,5 miljoen euro voor schade aan de omgeving (CAR sectie 11 samen met de excedent
sectie II ) niet wordt overschreden. Verder wordt aangenomen dat de verzekeraars geen gebruik maken van de
revisieclausule en de premie niet verhoogd worden gedurende de loop van het project . Het schadebeeld wordt in
de onderstaande tabel weergegeven .

Tabel 4: Schadebeeld scenario 3

x miljoen E Bouwschade Omgevingsschade Uitkering door
verzekeraars

Schade voor
gemeente

Noord 0-1 1-3 0,5-2 0,5-2
IJ 2-3 -/- 1-1,5 1-1,5
Centraal station 10-20 5- 10 7.5-15 7.5-15
Binnenstad 5-25 5-10 5-175 5-175
Zuid 0-1 1-3 0,5-2 0,5-2
Totaal 17-50 12-26 14,5-38 14,5-38

De financiële consequenties die uit het bovenstaande schadebeeld volgen zijn voor zowel extern als intern
verzekeren in de onderstaande tabel weergegeven .

Tabel 5: Scenario 3

Extern verzekeren Intern verzekeren

x miljoen E x miljoen E
Premie CAR 255
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid werkgeversdeel 5,0
Belasting °k 2,3
U front fees 0,8 0,8
Risk control 3,0
Kwaliteitsborging processen schade-
afhandeling oor de gemeente zelf

-, 4,5

Eigen risico gemeente voor niet gedekte
schades

14,5 - 38 29-76

Totale kosten gemeente excl. PM-~n 53,7-77,2 34,8-81,3
Totale uitkering door verzekeraars 14,5-38

41



Afstudeerscriptie Innovaties en onverzekerbare risico's Case study : Amsterdamse Noord Zuidlijn

In Tabel 5 wordt de kostenpost risk control bij intern verzekeren meegenomen in de kostenpost
"kwaóteitsborging" (Beffen; 2006) . De kostenpost «aansprakelijkheid werkgeversdeel" van E 5 miljoen is volgens
Beffers wel meegenomen in de berekeningen .

In de Raadsvoordracht worden de volgende conclusies voor scenario 3 getrokken :
• De kosten voor de gemeente van extern verzekeren zijn in scenario 3 geschat op 53,7 - 77,2 miljoen euro .

De verzekeraars betalen in dit scenario 14,5 - 38 miljoen euro uit.
• De kosten bij zelf verzekeren zijn voor de gemeente 34,8 - 81,3 miljoen euro . De verzekeraars betalen niks

uit daar er geen verzekering is .

In Bijlage 2 is een gevoeligheidsanalyse voor dit scenario opgenomen waarbij gevarieerd is met het percentage
dat verzekeraars uitkeren. Bij het minimum schade verloop zal intern verzekeren goedkoper zijn dan extern
verzekeren zelfs indien de verzekeraars 100% uitkeren. indien de verzekeraars bij het maximum schadeverloop
50% uitkeren is extern verzekeren goedkoper dan intern verzekeren . Indien de totale schade wordt gemiddeld
zal bij een uitkering van 65% van de schade door de verzekeraars extern verzekeren goedkoper zijn dan intern
verzekeren .

6.2.5 EHC-scenario

Door EHC is schadescenario 3 (zie paragraaf 6 .2 .4) als uitgangspunt genomen . Het scenario is verder uitgewerkt
door gebruik te maken van drie kanscategorieén en een pessimistische inschatting van de schades .

De drie kanscategorieën worden in het EHC rapport (Keulen et al 2003) als volgt omschreven :
• Gebeurtenissen waarvan de kans "niet laag" is dat deze optreden, maar waarvan de gevolgen niet zo groot

zijn ;
• Gebeurtenissen waarvan de kans klein is dat deze optreden, maar waarvan de gevolgen reeds aanzienlijk

zijn ;
• Gebeurtenissen waarvan de kans zeer klein is dat deze optreden, maar waarvan de gevolgen zeer groot

zijn.

Deze gegevens zijn samen met de in Bijlage 3 weergegeven gegevens gebruikt als input voor
computersimulaties om het maximum schadebedrag en de verwachtingswaarde te bepalen . Door EHC is een
zogenaamde Latin Hypercube" simulatie gebruikt waarbij uit mogelijke gebeurtenissen trekkingen zijn gedaan .
Op basis van de simulatie is het maximum schadebedrag op 80 miljoen euro bepaald, de 95%
verwachtingswaarde ligt op 25 miljoen euro . De verwachtingswaarde aan schade ligt op circa 10 miljoen euro .

Tevens is op basis van de simulatie de hoogte van de uitkering door verzekeraars bepaald . Het maximum
bedrag voor uitkering ligt op 35 miljoen euro, de 95% verwachtingswaarde ligt op circa 13 miljoen euro . De
verwachtingswaarde ligt op circa 5 miljoen euro .

t t Dit is te vergelijken met een grote bak waarin bellen zitten met allemaal een verschillende kleur. Iedere bal met een bepasfde kleur is een gebeurtenis
met een bepaald gevolg. Indien een gebeurtenis een grotere kans van optreden heeft dan zitten ermeer baken van do kleur In. By de sknulatie worden
uit de bak een aantal ballen gehaald . Aan het eind van de simulatie woMt geteld hoeveel ballen van weke kleur er zin (bron: Keulen ot al2=1.
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Door EHC-consultants is voor 4 verschillende situaties de vergelijking tussen intern en extern verzekeren
gemaakt :
1 . verschil in kosten bij geen schades (zie Tabel 6) ;
2. verschil in kosten bij de verwachtingswaarde aan schade van 10 miijoen euro (zie Tabel 7) ;
3. verschil in kosten bij de 95% verwachtingswaarde aan schade van 25 miljoen euro (zie Tabel 8) ;
4. verschil in kosten bij de maximale waarde aan schade van 80 miljoen euro (zie Tabel 9) .

Tabel 6: verschil in kosten bij geen schades

Kosten bi extern verzekeren Kosten bi "Intern" verzekeren
x miljoen euro x miljoen euro

Premie CAR 25,5
Premie exoedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid
werk eversdeel

5 Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5

Belasting "/a 2,3
U front fees 0,8 U front fees 0,8
Risk control 3

Schadeafdeling "interne"
verzekeraar

4,5

Schades 0 Schades 0
Schades vergoed door
verzekering

0 Schade vergoed door
reguliere verzekeraar

0

Kosten voor gemeente 39,2 Kosten voor gemeente 10,3
Verschil in kosten 28,9

Tabel 7 : verschil i n kosten bij verwachtingswaarde 10 miljoen euro aan schade

Kosten bij extern verzekeren Kosten bij "intern" verzekeren
x miljoen euro x miljoen euro

Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie I I 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5 Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5

Beiastin 7% 2,3
U front fees 0,8 U front fees 0 .8
Risk control 3

Schadeafdeling "interne"
verzekeraar

4,5

Schades 10 Schades 10

Schades vergoed door
verzekering

-5 Schade vergoed door
reguliere verzekeraar

0

Kosten voor gemeente 44,2 Kosten voor gemeente 20,3
Verschil in kosten 23,9
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Tabel 8 : verschil in kosten bij 95%-verwachtingswaarde

Case study : Amsterdamse Noord Zuidlijn

Kosten bij extern verzekeren Kosten bij "Intern" verzekeren
x miljoen euro x miljoen euro

Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid

we eversdeel

5 Premie aansprakelijkheid

werk eversdeel

5

Belasting % 2,3
U front fees 0,8 U front fees 0,8
Risk control 3

Schadeafdeling "inteme"

verzekeraar

4,5

Schades 25 Schades 25

Schades vergoed door
verzekering

- 13 Schade vergoed door

reguliere verzekeraar

0

Kosten voor gemeente 51,2 Kosten voor gemeente 35,3
Verschil in kosten 15,9

Tabel 9 : verschil in kosten bij maximale schadeomvang

Kosten bi extern verzekeren Kosten bij "Intern" verzekeren
x miljoen euro x miljoen euro

Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie I i 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5 Premie aansprakelijkheid
werk eversdeel

5

Belasting 7% 2,3
U front fees 0,8 U front fees 0,8
Risk control 3

Schadeafdeling "interne"

verzekeraar

4,5

Schades 80 Schades 80
Schades vergoed door
verzekering

-35 Schade vergoed door

uliere verzekeraar

0

Kosten voor gemeente 84,2 Kosten voor gemeente 90 3
Verschil in kosten -6,1

Op basis van de bovenstaande tabellen wordt door EHC aanbevolen om een risicopot in te stellen voor de
schades waarvoor de gemeente Amsterdam verantwoordelijk is . Er wordt bij de grootte van de risicopot
uitgegaan van de 95%-waarde . Dit houdt in dat indien er een verzekering wordt afgesloten er een bedrag van 12
miljoen euro in de pot moet zitten . Indien er geen verzekering zal worden afgesloten zal er 25 miljoen in de
risicopot moeten zitten .
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6.3 Verklaring verschillen tussen intern en extern verzekeren

Door de gemeente Amsterdam is op basis van de in de vorige paragraaf weergeven schadescenario's op 14 mei
2003 besloten om de aanleg van de Noord-Zuidiijn "intern" te verzekeren . De analyse maakt duidelijk dat alleen
indien zich de maximale schadeomvang van 80 miljoen euro zoals door EHC-consultants is berekend voordoet
het extern verzekeren voordeliger is dan het intern verzekeren .

De eerste verklaring voor het verschil van miljoenen euro's is dat er uitgegaan wordt van verschillende maximale
schades. De verzekeraars zijn voor het uitbrengen van hun offerte in eerste instantie uitgegaan van een
maximale totale schade van 200 miljoen euro. Dit bedrag is later bijgesteld naar 150 miljoen euro. Door EHC is
met 95% betrouwbaarheid aangegeven dat het schade bedrag niet hoger zal liggen dan 25 miljoen euro .
Volgens verzekeraar Praevenio (Parool 2003) is het voor een verzekeraar onvoldoende dat er met een 95%
betrouwbaarheidsinterval wordt gewerkt . Verzekeraars schatten de kans op maximale schade voor de volle
100% in.

In een geheim rapport van AON Riskconsultants dat is opgesteld voor de gemeente Amsterdam blijkt volgens het
Parool (2003) dat de maximale schade zelfs € 250 miljoen kan zijn indien het op 3 kritieke punten tijdens de
aanleg misgaat. De kans dat alle 3 de schades zich in volle omvang zullen voordoen zal echter zeer klein zijn,
maar verzekeraars houden er bij het vaststellen van de premie echter wel rekening mee .

Een tweede verklaring voor het verschil tussen intern en extern verzekeren is gelegen in het feit dat er vanuit
wordt gegaan dat een verzekeraar nooit het gehele bedrag aan schade zal betalen. Dit komt ten eerste doordat
de gemeente een eigen risico heeft. Dit eigen risico is vooral nadelig indien er zich veel kleine schades
voordoen . Deze vallen namelijk grotendeels onder het eigen risico waardoor een verzekeraar niet mee hoeft te
betalen aan de vergoeding van de schade. Deze schades zijn afkomstig van een analyse van vergelijkbare
infrastructuurprojecten .

Als laatste wordt de aanname gedaan dat de verzekeraars nooit de hele schade vergoeden . In het beste geval
wordt bij de grotere schades (boven het eigen risico gemeente) 50% van het schadebedrag door de
verzekeraars vergoed. De schade die niet vergoed wordt door de verzekeraars leidt tot een last voor de
gemeente die zwaar weegt bij de vergelijkingen die gemaakt zijn om de keuze tussen intern en extern
verzekeren te maken. Volgens Beffers ( 2006) is het percentage van 50% gebaseerd op een inschatting van het
gedrag van verzekeraars op basis van de zogenaamde revisieclausule . Uit een gevoeligheidsanalyse zoals voor
de uitkering van verzekeraars in de scenario's in de Raadsvoordracht blijkt dat intern verzekeren bij kleine
schades tot ongeveer 50 miljoen euro goedkoper is . Indien de verzekeraars 65% uitkeren bij een schadebedrag
van 52 miljoen euro blijkt dat het extern verzekeren goedkoper is.
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6.4 Het verdere verloop

Door de gemeente Amsterdam is in juni 2003 besloten om de aanleg van de Noord-Zuidlijn intern te verzekeren
omdat volgens de gemeente de prijs/kwaliteitsverhouding van de polis zoek was : hoge premie, hoog eigen risico,
lage uitkering één schade gedekt, verzekeraar heeft recht op tussentijdse premieverhoging . In de begroting voor
de aanleg van de Noord-Zuidlijn wordt geld gereserveerd voor eventuele schades en in het weerstandsvermogen
van de gemeente Amsterdam wordt een bedrag van 20 miljoen euro gereserveerd voor eventuele grotere
schades. Het budget van 7 miljoen euro dat oorspronkelijk was begroot voor het afsluiten van een verzekering
wordt gebruikt voor (extra) risico management . Dit budget voor het extra risicomanagement is niet meegenomen
in de vergelijkingen tussen extern of intern verzekeren . Indien deze post ook meegenomen wordt in de
vergelijkingen zullen de voordelen in kosten voor het intern verzekeren beduidend lager uitvallen en zal in
sommige van de beschreven scenario's het zelfs gunstiger zijn om te verzekeren .

In mei 2005 heeft de gemeente Amsterdam besloten om alsnog een deel van de aanleg van de Noord Zuidlijn te
verzekeren bij Lloyds . De verzekering dekt alleen de schade aan de omgeving tot een maximum van 50 miljoen
euro met een eigen risico van 250 duizend euro per gebeurtenis . Aan de verzekeringslimiet gedurende de gehele
looptijd van het project is geen maximum verbonden . Eventuele schade aan het bouwwerk valt onder de CAR-
verzekering die de gemeente via haar Verzekeringsbedrijf "intern" heeft afgesloten .

Op 12 juli 2007 heeft de gemeente ook een CAR-verzekering afgesloten waarmee de eventuele schade aan het
bouwwerk en de op de bouwplaats aanwezige materialen worden vergoed .
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6.5 Deelconclusies case study Noord- Zuidiijn

Ten aanzien van de verzekerbaarheid van een innovatieve toepassing van reeds bestaande technieken kan
worden geconcludeerd dat dit in het geval van de aanleg van de Noord-Zuidlijn het project voor de verzekeraars
verzekerbaarwas. De gemeente Amsterdam heeft van de verzekeraars in 2002/2003 een offerte ontvangen met
een aanbieding voor het verzekeren van de aanleg van de Noord Zuidlijn .

Ten aanzien van de praktische verzekerbaarheid voor de aanleg van de Noord-Zuldlijn kan worden
geconcludeerd dat in 2003 voor de gemeente Amsterdam het project onverzekerbaar was . Door de gemeente is
een vergelijking gemaakt tussen het intern en extern verzekeren van het project waarbij het intern verzekeren
uiteindelijk de voorkeur genoot . De prijs/kwaliteitsverhouding van de aangeboden polis was volgens de
gemeente Amsterdam zoek .

Ten aanzien van de vergelijkingen tussen intern en extern verzekeren kan worden geconcludeerd dat er uit is
gegaan van verschillende maximale schadebedragen waardoor de vergelijking misschien al mank loopt . Bij een
gevoeligheidsanalyse ten aanzien van de uitkering door verzekeraars blijkt dat voor de scenario's die de
gemeente Amsterdam in de Raadsvoordracht heeft gebruikt bij de grotere schades vanaf ongeveer 50 miljoen
euro het intern verzekeren niet perse voordeliger hoeft te zijn . Indien de verzekeraars 65 % uitkeren blijkt bij een
schade van 52 miljoen euro het extern verzekeren goedkoper te zijn dan het intern verzekeren .
Daarnaast wordt bij het besluit om de aanleg intern te verzekeren besloten om polisbudget te gebruiken voor
extra risicomanagement. Deze post van 7 miljoen euro is niet in de vergelijkingen meegenomen waardoor de
vergelijkingen een te voordelig een te gunstig beeld scheppen voor het intern verzekeren van de aanleg van de
Noord-Zuidlijn.

Ten aanzien van de keuze voor intern of extern verzekeren van (innovatieve) projecten kan worden
geconcludeerd dat het in een harde verzekeringsmarkt de moeite waard is om de vergelijking tussen beide opties
te maken. Wel dient er zorg voor te worden gedragen dat de uitgangspunten waarop de vergelijkingen rusten
hetzelfde zijn . De eerste vraag zal dus moeten zijn wat wil ik verzekeren en op welk gemaximeerd bedrag wordt
de vergelijking gemaakt?
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7 Case study: Nanotechnologie
7.1 Inleiding

Er bestaat op dit moment geen eenduidige, algemeen gebruikte definitie van nanotechnologie (Van Est, Malsch
en Rip 2004) Alle definities verwijzen wel naar de schaal van de technologie . Eric Drexier introduceerde de naam
nanotechnologie in Engines of Creation (Drexler, 1986) om duidelijk te maken dat de technologie draait om het
manipuleren van individuele moleculen en atomen . Nanotechnologie werkt dus op nanoschaal, dat wil zeggen op
afmetingen van onder de honderd nanometer in ten minste één dimensie (een nanometer (nm) = één miljardste
meter) . Daarnaast wordt in sommige definities aandacht besteed aan de bijzondere eigenschappen die "normale"
stoffen op nano-niveau krijgen of aan de manier waarop producten op nano-niveau worden gemaakt . Stoffen
kunnen op nanoschaal andere eigenschappen krijgen dan dat ze in buik hebben om twee redenen . De eerste is
de relatief grote oppervlakte in verhouding tot de massa . Dit maakt de deeltjes veel reactiever en in sommige
gevallen kunnen stoffen die inert zijn op bulkniveau reactie worden op nanoschaal . De tweede reden is gelegen
in het feit dat beneden de 50 nm de wetten van de klassieke natuurkunde vervallen en de kwantum mechanica
zijn intrede doet (EU, 2004) . Hierbij kunnen zich andere optische, elektrische en magnetische effecten voordoen
dan bij de deeltjes op grotere schaal. Het produceren van producten via de top-down-wijze vindt plaats door
verkleining tot nano-schaal . Bottom-up-productie verwijst naar processen op nanoschaal die tot nieuwe
verschijnselen en producten leiden (Glenn 2005) .

In de literatuur (o .a . Visser 2001, Lauterwasser 2005) wordt de opkomst van nanotechnologie gezien als een
nieuwe industriële revolutie. Nanotechnologie kan worden gezien als een radicale innovatie waarmee het
technologische paradigma wordt doorbroken (zie paragraaf 2 .4) . In Nederland houden bedrijven zoals Philips,
Akzo Nobel en DSM zich bezig met nanotechnologie .

7.2 Toepassingen

In deze paragraaf worden enkele toepassingen van nanotechnologie (Ruitenbeek 2006) weergeven die al in het
dagelijkse leven kunnen worden gebruikt. Een van de meest besproken nieuwe materialen zijn de
koolstofnanobuisjes. In nanobuisjes zijn de koolstofatomen gerangschikt op de wand van een kokertje met een
zeer kleine diameter van één nanometer, of enkele malen groter, maar met een willekeurige lengte . Die uiterst
dunne buisjes hebben een treksterkte die door geen enkel materiaal wordt overtroffen . Omdat koolstof ook nog
heel licht is, kunnen hiermee zeer sterke en lichte vezels gemaakt worden . Er bestaan al producten waarin
nanobuisjes worden verwerkt, zoals tennisrackets . Maar wanneer ze tot lange kabels gevlochten worden, moet
een kabel ter dikte van een mensenhaar sterk genoeg zijn om een locomotief te kunnen tillen . Een andere
toepassing is de zwangerschapstest . Een zeer specifiek molecuul past precies op het gezochte signaalmolecuul
dat wijst op zwangerschap, hCG, en de binding van de twee leidt tot de verkleuring van een specifiek deel van de
teststrook. Van deze zogenaamde moleculaire herkenningen wordt in de toekomst veel verwacht in de medische
wereld. Nanotechnologie is ook te vinden in zonnebrandcrème . Cosmeticabedrijf L'Oréal is op dit moment de
grootste producent van nanomoleculen. Dit bedrijf maakt zinkoxide dat wordt toegepast in zonnebrandcrèmes die
door de zeer kleine afmetingen niet meer wit maar doorzichtig zijn . Zo zal er geen witte laag op de huid
achterblijven maar is men toch goed beschermd tegen UV-straling . Een andere toepassing van nanotechnologie
is te vinden bij de fabricage van ruiten . Door de ruiten te coaten met nanodeeRjes titaniumoxide kunnen er
zelfreinigende eigenschappen ontstaan . De nanodeeltjes zorgen ervoor dat het water zich gelijkmatig over het
oppervlak verdeeld en geen druppels vormt. Het water stroomt snel naar beneden en neemt het vuil met zich
mee .
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Naast de bovengenoemde toepassingen in het dagelijkse leven worden er in de nabije toekomst voor
nanotechnologie ook toepassingen voorzien voor militaire, farmaceutische, energetische, milieu en chemische
doeleinden . Zo kan er voor militaire doeleinden worden gedacht aan nieuwsoortige camouflage, een nieuwe
generatie munitie met een groter penetrerend vermogen of aan nieuwe raketten (Altmann 2003). Ook kunnen er
microrobots met wapens worden ontwikkeld (Glenn 2005). Voor de farmacie worden er toepassingen voorzien
om medicatie direct naar plaatsen in het lichaam te vervoeren waar het gewenst i s . Ook kan er in de toekomst
misschien weefsel en bot vervangen worden indien dit noodzakelijk is . Voor de opwekking van energie kunnen
nieuwe batterijen op basis van kunstmatige fotosynthese worden ontwikkeld . Daarnaast is het mogelijk om met
behulp van nanotechnologie een veilige opslag van waterstof te ontwikkelen zodat dit kan worden gebruikt als
energiebron. Om milieuvervuiling te voorkomen of op te ruimen kunnen er met behulp van nanotechnologie filters
worden gemaakt die specifieke verontreinigingen afvangen . Daarnaast zal het waarschijnlijk mogelijk worden om
zoutwater te filtreren tot zoetwater. Voor de chemische productie worden katalysatoren voorzien die de energie-
efficiency van chemische processen verbeteren (Lauterwasser, 2005) .

7.3 Onderkende risico's van nanotechnologie

Invloed op het menselijk lichaam
Door de extreem kleine afmetingen en het daarmee samenhangende relatieve grote oppervlak zijn nanodeeltjes
reactiever dan dezelfde deeltjes van grotere afmetingen . Aangezien de deeltjes extreem klein zijn, kunnen zij
gemakkelijk doordringen tot in het menselijk lichaam. Nanodeeltjes zouden op drie manieren het lichaam kunnen
binnenkomen, namelijk via inademing, door de huid en door in te slikken . Door Owen (2005) wordt aangegeven
dat er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar de manieren van blootstelling, de verspreiding en de toxiciteit bij
proefdieren. Een belangrijk punt hierbij is de potentiële ongelimiteerde mobiliteit in organismen . Ook Keulen et al
(2003) en Van Est et al (2004) geven aan dat er op dit moment weinig wetenschappelijke kennis bestaat over de
gezondheids- en milieueffecten van nanodeeltjes,

Bij het inademen kunnen de deeltjes gezien hun afmetingen zeer diep in het longweefsel en eventueel via de
bronchiën in het bloed terecht komen . Wat hier de gevolgen van zijn zal mede afhangen van het soort
nanodeeltje, door wetenschappers wordt hier nog onderzoek naar gedaan. Daarnaast is al op laboratoriumschaal
waargenomen dat de nanodeeltjes via het neusslijm en de zenuwen die zich hierin bevinden rechtstreeks in de
hersenen terecht kunnen komen . Of de deeltjes zich in de hersenen voortbewegen en hoe zij zich daar gedragen
is tot op heden nog niet vastgesteld .

In een uitzending van Radar (2005) werd reeds aandacht besteed aan de uitstoot van nanodeeitjes uit toners in
kopieermachines en laserprinters . Deze nanodeeltjes bestaan uit zware metalen welke zich vastzetten in het
longweefsel . Het vastzetten van deze deeltjes leidt tot een zogenaamde tonerallergie, in Duitsland zijn al circa
800 gevallen van deze vorm van allergie bekend .

Absorptie in de bloedbaan van nanodeeitjes die door de huid in het lichaam terecht komen is tot op heden niet
onomstotelijk wetenschappelijk bewezen . Het is echter wel van belang om hier snel duidelijkheid in te krijgen
aangezien er al producten zijn die op de huid worden aangebracht die nanodeeltjes bevatten . Hierbij moet
worden gedacht aan zonnebrandcrème dat deeltjes titaniumdioxide of zinkoxide op nanoschaal bevat .
Titaniumdioxide en zinkoxide absorberen ultraviolette straling en biedt op deze manier bescherming aan de huid
tegen verbranden. Aan cosmetica worden nanodeeltjes in de vorm van capsules met vitamine toegevoegd .
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Invloed op het milieu
Nanodeeltjes kunnen gedurende de levenscyclus van de apparaten en producten waarmee zij geproduceerd en
in gebruikt worden op verschillende manieren in het milieu terechtkomen, te weten :

• Vrijkomen, lekkage tijdens productie, transport en opslag van tussen en eindproducten ;
• Vrijkomen, lekkage van afval ;
• Vrijkomen van nanodeeiijes tijdens het gebruik van producten ;
• Diffusie, transport en transformatie in lucht bodem en water .

De risico's van chemicaliën voor het milieu worden normaliter vastgelegd op basis van toxiciteit, afbreekbaarheid
en bio-accumulatie. Volgens de literatuur (Owen 2005) zijn deze gegevens niet afdoende om de risico's van
nanodeeltjes vast te leggen . In een eerste studie naar de invloed van koolstof 60 (Cw) nanodeeltjes op aquatisch
leven blijkt dat er een significant waarneembare oxidatie van vetten in de hersenen van vissen plaats kan vinden
(Oberdbrster 2004). Deze studie toont aan dat de nanodeeltjes een negatief effect hebben op het aquatisch
leven en mogelijk andere organismen .

Een ander verschijnsel dat nanodeeltjes in het milieu vertonen is het aangaan van verbindingen met andere
stoffen waaronder mogelijk toxische stoffen zoals cadmium. Door de grote relatieve oppervlakte van
nanodeeltjes kunnen zij gemakkelijk verbindingen aangaan met moleculaire verontreinigingen . Overigens wordt
ook aangegeven dat nanodeeltjes minder kunnen mobiel zijn dan grotere deeltjes omdat zij zeer reactief zijn en
zich dus gemakkelijk binden aan andere stoffen (Lauterwasser 2005) .

Explosieve eigenschappen nanomaterialen
Sommige materialen hebben de eigenschappen om stofexplosies te veroorzaken . Er moet echter aan een aantal
voorwaarden worden voldaan . Zo moeten de afmetingen van de stofdeeltjes kleiner zijn dan 4 mm en moet het
een brandbare (oxideerbare) stof zijn . Daarnaast moeten de concentraties dusdanig zijn dat er een reactie op
gang kan komen (tussen de LEL en de UEL) en om de reactie op gang te brengen zal er een ontstekingsbron
moeten zijn . Voorbeelden van stofgroepen die een stofexplosie kunnen veroorzaken zijn natuurlijke organische
materialen, synthetische organische materialen, kolen en metalen . Door de zeer kleine afmetingen van
nanodeeltjes kunnen zij ook een zogenaamde stofexplosie veroorzaken . En aangezien zij zeer reactief zijn zullen
de explosies ook krachtiger zijn . Van deze explosieve eigenschappen wordt ook wel gebruik gemaakt, zo worden
er aluminiumdeeltjes aan raketbrandstof toegevoegd om deze meer stuwkracht te geven . Daarnaast zal het
mogelijk zijn om nano aiuminiumdeeftjes in airbags toe te passen .

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het explosieve gedrag van nanodeeltjes . Uit een
literatuurstudie uitgevoerd door Pritchard (2004) zijn er geen gegevens gevonden met betrekking tot
stofexplosies met deeltjes van 1-100 nm bekend . Wel wordt gesteld dat het extrapoleren van gegevens met
grotere afmetingen niet mogelijk is omdat de chemische en fysische karakteristieken op nanoschaal veranderen .
In de literatuurstudie wordt aanbevolen om de explosiekarakteristieken van nanodeeltjes te onderzoeken omdat
er steeds meer stoffen die een stofexplosie kunnen veroorzaken op nanoschaal geproduceerd gaan worden.

Vandaag de dag vindt er nog geen productie van nanodeeftjes in buikhoeveelheden plaats en zullen
stofexplosies door nanodeeltjes nog niet voorkomen . Voor de nabije toekomst zal dit risico zeker een rol kunnen
gaan spelen als nanotechnologie zo veelbelovend is als het nu lijkt .
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7.4 Verzekeraars en nanotechnologie

Nanodeeltjes kunnen bij vrijkomen van invloed zijn op de mens of op het milieu . Deze blootstelling kan enerzijds
rechtstreeks gebeuren of anderzijds via de producten waarin zij verwerkt worden . Afhankelijk van de route van
blootstelling en de schadelijke effecten die hierbij op kunnen treden zijn verschillende verzekeringsvormen van
toepassing. In de onderstaande figuur worden de belangrijkste verzekeringen weergegeven die van toepassing
kunnen zijn op nanotechnologie .

Figuur 5: Nanotechnologle en verzekeren. Bron: Hett, Schraft 2005

Zoals reeds in paragraaf 2 .2.2 is aangegeven moeten risico's aan bepaalde voorwaarden voldoen om
verzekerbaar te kunnen zijn . Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat nanotechnologie niet slechts één
technologie is maar een scala aan technologieën die allemaal gerelateerd zijn aan het werken op nanoschaal of
werken met deeltjes met de afmetingen van enkele nanometers . Tevens maakt verschil uit in welke omgeving de
deeltjes gebruikt worden Zodoende is er geen vastomlijnd kader van risico's die gelden voor nanotechnologie
maar moet per toepassing worden bekeken wat de risico's zijn . Vanuit deze risico-indelingen moeten homogene
groepen met bedrijven die aan gelijksoortige risico's blootstaan worden afgeleid om zo een premie te kunnen
vaststellen om risico's over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij .
Als tweede punt ten aanzien van verzekerbaarheid wordt hier aangehaald dat het schade-effect meetbaar moet
zijn . Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van nanotechnologie of
nanodeeltjes, zodoende is het schade-effect lastig vast te stellen . Wel kunnen er voorzichtig vergelijkingen
worden getrokken met nanodeeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen . De zeer fijne deeltjes die hierbij
vrijkomen hebben in hoge concentraties een verhoogd sterftecijfer tot gevolg . Het is echter te kort door de bocht
om nu alle kunstmatige gefabric eerde nanodeeltjes als dodelijk te bestempelen, er zal echter wel aanvullend
onderzoek moeten worden gedaan naar de schadelijke effecten per deeltje . Daarnaast zal het uitermate lastig
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zijn om in individuele zaken het causale verband tussen de blootstelling aan een nanodeeltje en de schade aan
te tonen .
Ten derde is een risico onverzekerbaar als het catastrofaal is. Dit houdt dat indien er veel mensen tegelijkertijd
worden gedupeerd het risico niet verzekerbaar is . Een catastrofe risico houdt meestal schade in die veroorzaakt
wordt door een natuurlijk verschijnsel zoals overstromingen of aardbevingen . Het is echter ook mogelijk dat in de
toekomst zeer veel mensen in eenmaal met negatieve effecten van nanodeeftjes worden geconfronteerd .
Aangezien er nog geen kennis op de lange termijn is over het gedrag van nanodeeitjes is er nog geen uitspraak
te doen over de mogelijkheden van catastrofe risico's. Indien nanotechnologie inderdaad zoveel belovend is als
het er nu naar uitziet zal het straks in zeer veel zaken zijn intrede doen en kunnen er bij eventuele schadelijke
effecten grote groepen mensen gedupeerd raken .

In de verzekeringswereld worden de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie met argusogen gevolgd .
De verzekeraars zijn niet zozeer bezorgd over het optreden van nieuwe ongevalsscenario's als voor het optreden
van claims. De omvang van de eventuele claims kan namelijk momenteel niet worden vastgesteld daar er geen
"verleden" is . Door Hett (2004) wordt ondermeer een vergelijking wordt gemaakt tussen nanodeeltjes en asbest .
Aan asbest werden in het verleden louter positieve eigenschappen toegedicht, achteraf bleek het echter een
kankerverwekkende vezel te zijn met uitstekende brandvertragende eigenschappen waarvan de gevolgen zich
pas na vele jaren openbaarden. Volgens Lauterwasser (2005) hebben alleen al asbest claims in de Verenigde
Staten de verzekeraars in de loop der jaren 135 miljard dollar gekost . Er wordt verwacht dat er nog eens 200 tot
275 miljard dollar aan claims binnenkomt . Volgens Hett zijn met name de onbekendheid met "nanovervuiling" en
"nanotoxiciteit" op de lange termijn een uitdaging voor de verzekeringsmaatschappijen. Door Hett en
Lauterwasser wordt bezorgdheid geuit over het wetenschappelijk onderzoek dat tot op heden naar de risico's
voor de mens en het milieu is gedaan. Er zijn tot op heden weinig studies gedaan en aan de studies die gedaan
zijn kan geen eenduidige conclusie ten aanzien van de risico's worden ontleend . Tot op heden worden er door
verzekeraars geen uitsluitingsclausules voor risico's met betrekking tot nanotechnologie in de polissen
opgenomen en vallen de risico's onder de dekking van de verzekeraars. De verzekeraars hebben reeds
bedrijven als klant die deels werkbaar zijn op het gebied van nanotechnologie. De verwachting is dat er in de
loop van de tijd steeds meer bedrijven bijkomen die in de nanotechnologiesector actief zijn .
Door Lauterwasser wordt aangegeven dat nanotechnologie nu slechts een klein onderdeel uitmaakt van het
portfolio van Allianz. In het beginstadium van nieuwe technologieën heeft de verzekeringswereid de neiging de
(onbekende) risico's die hiermee samengaan te accepteren . Naarmate het aandeel van de risico's ten gevolge
van een nieuwe technologie groter worden in het portfolio zal er meer aandacht aan de risico's worden besteed
en er meer onderzoek naar worden gedaan. De verzekeraars geven aan dat zij door het dekken van de risico's in
het beginstadium van een technologie het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën bevorderen .

Door de herverzekeraars Swiss Re (Hett 2004), Allianz (Lauterwasser, 2005) en fUunchener Ruck (Schmid,
Zelaskowski, Haun 2002) wordt voorgesteld om door middel van risicomanagement de risico's van
nanotechnologie meer inzichtelijk te maken . Als eerste zal moeten worden vastgesteld wat de kritieke punten zijn
bij nanotechnologie. Zo zullen onder andere de effecten zijn van blootstelling aan nanodeeltjes en van het
vrijkomen van nanodeeltjes in het milieu moeten worden vastgesteld . De volgende stap is het continu
identificeren en evalueren van de risico's . Van belang hierbij is dat ook de publieke opinie hierbij wordt
meegenomen, deze kan namelijk politieke besluiten beïnvloeden . Ook fabrikanten zullen gevoelig zijn voor de
publieke opinie. Hierbij wordt door Hett opgemerkt verzekeraars gedurende een langere tijd met de
onzekerheden van risico's van nanotechnologie moeten leren leven . Wel moet voorkomen worden dat er zich
megaclaims kunnen voordoen die desastreus kunnen zijn voor de verzekeringswereld .
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7.5 Deelconclusies case study Nanotechnologie

Ten aanzien van verzekerbaarheid kan worden geconcludeerd dat nanotechnologie momenteel te verzekeren is
ondanks dat de risico's, de ongevalsscenario's en de lange termijn effecten nog niet bekend zijn . Dat
nanotechnologie ondanks deze ontbrekende gegevens momenteel verzekerbaar is, is gelegen in het feit dat het
nu nog een relatief klein onderdeel is van de risicoportefeuille van de verzekeraars. Indien in de toekomst de
omvang van nanotechnologie in de risicoportefeuille groter wordt en er nog steeds weinig bekend is over de
gevolgen van de technologie is niet uit te sluiten dat er beperkingen op de dekking komen . Verzekeraars willen
daarom ook in samenwerking met het bedrijfsleven en overheden onafhankelijke studies doen naar de risico's
van deze technologie. De resultaten van deze studies moeten openbaar worden gemaakt om zo ook de publieke
opinie te informeren over de al dan niet aanwezige risico's .

Ten aanzien van het belemmeren van innovaties ten gevolge van onverzekerbaarheid kan worden
geconcludeerd dat verzekeraars meedenken op risiconiveau tijdens het ontwikkelen van nieuwe technologieën .
Verzekeraars hebben de neiging om de onbekende risico's en de hiermee samenhangende schades in het
beginstadium van nieuwe technologieén op te nemen in hun portefeuille . Indien echter na verloop van tijd blijkt
dat de risico's dusdanig zijn dat het voortbestaan van een verzekeraar in het geding dreigt te komen door claims
zal de verzekeraar afzien van dekking of een beperkte dekking geven . Er kan bijvoorbeeld een claims made
dekking worden ingesteld, op deze manier eindigen de rechten op uitkering van een verzekeraar indien de
contractperiode afloopt. Op deze manier wordt een verzekeraar behoed voor schades die zich pas na vele jaren
openbaren en waar hij na het aflopen van het contract met terugwerkende kracht aansprakelijk zou zijn .

53



Afstudeerscriptie Innovaties en onverzekerbare risico's Verzekeraars in het innovatieproces

8 Verzekeraars en het innovatieproces
In dit hoofdstuk wordt als eerste een ideaal plaatje geschetst over waar verzekeraars in het innovatieproces een
rol zouden kunnen of moeten spelen om de risico's van innovaties in kaart te brengen. Ten tweede wordt, aan de
hand van de case-studies uit de voorgaande hoofdstukken en de literatuur een praktijkbeeld geschetst.

8.1 Verzekeraars in het innovatieproces een Ideaal plaatje

In de onderstaande figuur wordt, gebaseerd op Rogers (1995), het innovatieproces volgens de market puil
theorie van nieuwe producten en technologieén weergegeven in een aantal stappen . Het model van Rogers is
lineair, dit wil zeggen dat de ene fase volgt op een voorgaande fase . In de praktijk kunnen er echter fasen
worden overgeslagen en zal er een feed-back van de volgende fase naar zijn voorloper zijn . Aan de hand van
het lineaire model van Rogers zal worden nagegaan in welke fases verzekeraars hun intrede kunnen doen om
de risico's van een innovatie of innovatief idee te kunnen inschatten .

1 .Identlficatie i-- N 2 Onderzoek - No 3 Ontwikkeling -N

Figuur 6: Innovatie en diffusieproces, bron : Rogers

4 Commerdelisering --;t
5 Verspreiding on

toepassing i-0. 6 . Consequenties

1 . Identificatie: Door onderzoekers worden problemen of benodigdheden vanuit de consument of het
bedrijfsleven herkend . Deze herkenning leidt tot een stimulans om te beginnen met onderzoek en ontwikkeling
om het probleem op te lossen of aan de vraag vanuit de consument of het bedrijfsleven te voldoen . Door in deze
fase al rekening te houden met de gevolgen van de gekozen oplossingsrichting kunnen eventuele risicovollere
oplossingsrichtingen al worden uitgesloten . In deze fase zullen de verzekeraars nog geen rol van betekenis in
het onderzoek naar de risico's spelen omdat er door onderzoekers nog geen concrete oplossingen voor de
problemen zijn uitgedacht .

2. Onderzoek De meeste technologische innovaties komen voort uit wetenschappelijk onderzoek al dan niet
samenvallend met praktische problemen. De kennis voor nieuwe technologieén komt voort uit fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt om de wetenschappelijke kennis in het algemeen te vergroten .
Toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om praktische problemen op te lossen . Op basis hiervan
kan worden afgeleid dat een uitvinding kan ontstaan door als eerste fundamenteel onderzoek te doen gevolgd
door praktisch onderzoek, dit zal in een gunstig geval leiden tot een ontwikkeling van een uitvinding . In dit
stadium kunnen verzekeraars hun intrede doen door risico-inschattingen te maken naar aanleiding van het reeds
uitgevoerde onderzoek .

3. Ontwikkeling: Het ontwikkelen van een innovatie is volgens Rogers het proces om een nieuw idee in een vorm
te gieten dat aan de eisen van de eindgebruikers voldoet . Deze fase in het innovatie en diffusieproces volgt na
de research fase . In de praktijk zijn deze 2 fasen vaak nauw met elkaar verweven .
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4. Commerctialisering. In dit stadium wordt de innovatie gereed gemaakt om de markt te worden gebracht . Het
"commercialiseren" houdt in dat de innovatie die afkomstig is uit de voorgaande fasen in het innovatie en
diffusieproces in een product wordt toegepast dat op de markt kan worden verkocht . Indien er binnen het bedrijf
dat dit product op de markt brengt een goed werkend risicomanagement programma aanwezig is dat in
samenspraak met verzekeraars is opgesteld dat ervoor zorgt dat het risico tot aanvaardbare proporties wordt
teruggebracht kan er onder voorwaarden een (product-) aansprakelijkheids verzekering worden afgesloten .
Hierbij zullen zowel de expertise van de verzekeraars als van de producenten moeten worden ingezet om te
bepalen wat de omvang van de risicodekking moet zijn . Deze omvang kan mede vastgesteld worden op basis
van de resultaten van onderzoek in het kader van het risicomanagement als de expertise die is opgedaan tijdens
de onderzoeks- en ontwikkelingsfase.

5. Verspreiding en toepassing : In deze fase wordt het besluit genomen om de innovatie in de markt te zetten .
Vaak wordt zo'n beslissing onder druk genomen, het ontwikkelen van de innovatie heeft immers geld gekost wat
moet worden terugverdiend . In deze fase wordt echter ook intensief gecommuniceerd met potentiële gebruikers,
wetenschappers, en andere belanghebbenden om consensus over de veiligheid van de innovatie te verkrijgen .
Tijdens het vaststellen of een innovatie al dan niet veilig is zal een verzekeraar ook invloed hebben . De
verzekeraar kan onder meer invloed uitoefenen door het vaststellen van de hoogte van de premies .

6. Consequenties : De laatste fase die Rogers in het innovatieproces onderkent, is die van de consequenties van
technologische innovaties . Deze consequenties kunnen liggen op het niveau van het individu of op het niveau
van de samenleving. In deze fase zal de verzekeraar statistieken bij gaan houden met data over de risico's ten
gevolge van een nieuwe technologie . Indien data daartoe aanleiding geven kan een verzekeraar de premies
verhogen bij het opnieuw afsluiten van een polis .

Rekening houdend met het innovatiemodel van Rogers is de rol van de verzekeraars in het ideaal plaatje in de
onderstaande figuur weergegeven .

1 .IdentlBcetle ~--1 2 . Onderzoek B- 3 Ontwikkeling

Onderzoek neer de schade-~ van een
gekozen oplossingerk;htlng

--N 4 ConsrardeNSetinp

Veststellen premies

F----N

~ 0

5 VerapieWinp en
toepa~ B- 6 . Consequenties

pbouwen van schade statistiek

Figuur 7: Rol van verzekeraars in het innovatieproces, een Ideaal plaatje [bron : Eigen]
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8.2 Verzekeraars in het innovatieproces in de praktijk

In deze paragraaf wordt voor zowel incrementele innovaties als voor radicale innovaties nagegaan in welke
stadia van het innovatiemodel van Rogers zij hun intrede hebben doen om de risico's ten behoeve van een
verzekeringsdekking in te schatten . Hiervoor zijn de case studies uit de voorgaande hoofdstukken gebruikt . Als
voorbeeld voor incrementele innovaties is de casus van de Noord Zuidlijn uit hoofdstuk 6 gebruikt . Voor de
radicale innovaties is de casus over de ontwikkeling van nanotechnologie uit hoofdstuk 7 gebruikt .

8.2.1 Incrementele Innovaties -de Noord Zuidlijn-

Bij de aanleg van de Noord Zuidlijn zijn de verzekeraars bij het project betrokken voordat is begonnen met de
uitvoering ervan . In het innovatiemodel van Rogers (1995) is dit voor het ingaan van fase 4, de zogenaamde
commercialiseringsfase. De verzekeraars hebben van de Gemeente Amsterdam uitleg gekregen over de
werkzaamheden die in het kader van de aanleg van de Noord Zuidlijn zullen worden verricht . Op basis van deze
informatie hebben de verzekeraars een aanbieding gedaan welke door de gemeente Amsterdam niet is
geaccepteerd omdat deze geen 'value for money zou bieden (B&W Amsterdam 2003) .

Nadat de aanleg van start is gegaan, vergelijkbaar met de commercialiseringsfase, de verspreidings- en
toepassingsfase, blijkt dat het schadebeeld (de consequenties) van de aanleg van de Noord Zuidlijn gunstig is .
Er treden relatief weinig schades op (Beffers 2005) waardoor er alsnog een externe verzekering kan worden
afgesloten die wel'value for moneybiedt .

Bij incrementele innovaties is het mogelijk om verzekeraars vanaf het begin punt te betrekken bij de risico-
inschattingen en risico-overdracht. Dit komt doordat de risico's van een incrementele innovatie voorspelbaar zijn
omdat zij voortborduren op bestaande kennis (Hett 2004) .

8.2.2 Radicale innovaties -Nanotechnoiogie-

De ontwikkeling van nanotechnologie bevindt zich in het model van Rogers (1995) in de onderzoeks- en
ontwikkelingsfase . Er zijn echter al een aantal toepassingen die gebruik van maken van deeltjes op nanoschaal
(bijvoorbeeld zonnecrème) die zich in de consequentiefase van het model van Rogers bevinden . Experts zijn het
er echter over eens dat de grootste winst voor nanotechnologie te behalen is in de farmaceutische wereld (Hett
2004) .
Bij de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie zijn de nieuwe risico's nauwelijks een onderwerp voor
onderzoek. Het onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van technologieén (Huele Voet en Stevers, 2004) .
Lauterwasser (2005) geeft aan dat er onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar de risico's van
nanotechnologie, de blootstellingsroutes en de effecten op de mens en het milieu .
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Verzekeraars nemen vooralsnog niet actief deel aan onderzoek op het gebied van risico's die gepaard gaan met
nanotechnologie . Wel zijn zij zich bewust van het feit dat nanotechnologie risico's met zich mee kan brengen die
tot op heden niet zijn te voorzien . Door Schmid et al (2002) wordt aangegeven dat de echte risico's met
betrekking tot nanotechnologie liggen op het gebied van de mogelijkheden om deze technologie te controleren .
Deze controle kan niet worden bereikt door nieuwe verzekeringsconcepten te ontwikkelen of door passende
premies vast te stellen . De risico's dienen beheerst te worden door een risicomanagement programma . Dit
risicomanagement programma zal moeten worden opgesteld door wetenschappers, ingenieurs en verzekeraars .
Epprecht (1998) stelt dat verzekeraars in het geval dat risico's en de gevolgen daarvan erg moeilijk te
voorspellen zijn samen met de verzekerde moeten kijken naar alternatieve risicofinancieringstechnieken in
combinatie met traditionele dekking .

8.3 Deelconclusie verzekeraars In het Innovatieproces

In dit hoofdstuk is een ideaalplaatje geschetst op basis van het innovatiemodel van Rogers (1995) en hoe en
wanneer verzekeraars hier hun intrede kunnen doen. Uit de case studies blijkt dat verzekeraars makkelijker te
betrekken zijn in het innovatieproces bij incrementele innovaties dan bij radicale innovaties . Dit biedt echter nog
geen garantie dat de risico's bij incrementele innovaties zoals de Noord Zuidlijn verzekerbaar zijn . Bij de radicale
innovaties zoals nanotechnologie worden de risico's tijdens de ontwikkelings- en onderzoeksfase meegenomen
in de verzekering van de betreffende bedrijven hoewel er geen zicht is op de risico's en de omvang daarvan .
Verzekeraars zijn geneigd deze risico's toch te verzekeren omdat zij een klein deel uit maken van de
risicoportefeuille .
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9 Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord en worden conclusies getrokken uit het
onderzoek. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan betreffende verzekeraars en innovaties .

9.1 Beantwoording onderzoeksvragen

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe onverzekerbaarheid van risico's ontstaat en
welke invloed dit heeft op de toepassing en het gebruik van innovaties . Dit heeft geleid tot de

Onderzoeksvraaa 1 : Wat is verzekeren en hoe ontstaat onverzekerbaarheid?
Verzekeren is een methode om de gevolgen van risico's te financieren . Volgens de wetgever moet een
verzekering worden gezien als een overeenkomst tussen twee partijen waarbij er voor zowel de verzekerde als
de verzekeraar sprake moet zijn van onzekerheid over het doen van uitkeringen en de hoogte van deze
uitkeringen. Risico's worden door middel van verzekeren van een individu overgedragen aan een collectief door
het betalen van een premie . Voor het doen van uitkeringen moet er een causaal verband zijn tussen de oorzaak
en het gevolg van een risico. Om een adequate premie vast te stellen is het van belang dat risico's
geïdentificeerd worden . Indien risico's niet zijn geïdentificeerd en er toch een verzekeringsdekking in de vorm
van een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten kan dit voor verzekeraars op de lange termijn lijden tot een
kostenpost die zij tijdens het afsluiten van de verzekering niet hebben voorzien .

Risico's zijn verzekerbaar indien de gevolgen van het risico bekend zijn en het onzeker is of het risico zich
voordoet. Tevens moet er een voldoende grote groep zijn die aan dezelfde risico's blootstaat maar niet allemaal
tegelijk kunnen worden getroffen . Daarnaast moet de premie voor het verzekeren van risico's in verhouding
staan met het verzekerde risico en mag de verzekering niet strijdig zijn met de wetgeving en het beleid .
Onverzekerbaarheid ontstaat indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan .

Onderzoeksvraaa 2: Welke innovaties worden er onderscheiden en wat is de relatie van innovaties met het
verzekeren?
Innovaties zijn onder te verdelen in incrementele en radicale innovaties . Incrementele innovaties bouwen voort
op bestaande kennis en zullen gemakkelijker verzekerbaar zijn op basis van de uitgangspunten voor
verzekerbaarheid. Gezien de aard van de innovatie is er al kennis aanwezig et betrekking tot de risico's van de
innovatie . Uit de case-study naar de Noord Zuidlijn in Amsterdam blijkt dat het project voor de gemeente
onverzekerbaar was omdat de verzekeraars geen 'value for money' boden .
Radicale innovaties daarentegen doorbreken het technologische paradigma en dus kan het voorkomen dat aan
één of meerdere voorwaarden voor verzekerbaarheid niet kan worden voldaan . Op basis van de geformuleerde
criteria voor verzekerbaarheid van risico's zal een risico dan onverzekerbaar zijn. Daarnaast is het ook mogelijk
dat ten tijde van het afsluiten van een verzekering niet alle risico's van een innovatie geïdentificeerd zijn . Een
analyse van wetgeving omtrent het verzekeren en de verzekeringssystemen die in Nederland in de loop der jaren
zijn gebruikt blijkt dat het act-committed en het loss-ocxurence systeem problemen voor verzekeraars kunnen
opleveren bij het verzekeren van nieuwe risico's . Inherent aan deze systemen is dat zij een uitlooptijd kennen .
De handeling die de schade tot gevolg heeft moet in het act-committed systeem binnen de polistermijn zijn
gelegen . Bij het loss-occurence systeem moet het ontstaan van de schade binnen de polistermijn liggen . De
schade kan zich echter vele jaren later openbaren waardoor de verzekeraars alsnog deze schade moeten
vergoeden. Ook het toepassen van "nieuw" recht kan verzekeraars voor problemen stellen . Indien zij door
veranderingen in het recht en het toepassen van deze veranderingen op oude situaties moeten de verzekeraars
de schade vergoeden . Dit is het geval bij de zogenaamde DES-dochters . Uit de case study blijkt dat de
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producenten en daarmee ook de verzekeraars aansprakelijk zijn voor de gevolgen van het op de markt brengen
van het DES-hormoon in de jaren vijftig en zestig . Door het toepassen van artikel BW6 :99 moeten verzekeraars
schade uitkeren waarvoor zij in het verleden geen voorzieningen hebben getroffen .Deze twee zaken kunnen er
toe leiden dat verzekeraars minder geneigd zijn om nieuwe risico's te verzekeren . In de jaren negentig van de
vorige eeuw is in Nederland het zogenaamde claims-made systeem ingevoerd waarbij het moment van
aansprakelijkheidsstelling van de veroorzaker van de schade of het melden aan de verzekeraar binnen de
polistermijn dient te liggen . Hierdoor is er geen uitloop en kunnen verzekeraars na het beëindigen van de polis en
de wettelijke verjaringstermijn niet meer aangesproken worden op het vergoeden van schade . Dit systeem leidt
er toe dat het voor verzekeraars aantrekkelijker wordt om nieuwe risico's te verzekeren . Voor slachtoffers is dit
systeem nadelig omdat zij na het beëindigen van de polis geen beroep meer kunnen doen op de verzekeraars .

Uit de case study naar de aanleg van de Noord Zuidlijn blijkt dat de verzekeraars vroeg in het innovatieproces
betrokken zijn geweest om de risico's in te schatten en hiervoor een verzekeringsdekking aan te bieden . Uit de
case study naar nanotechnologie blijkt dat verzekeraars aan de zijlijn staan en dat er nog geen onderzoek wordt
gedaan naar de risico's van de toepassingen. Momenteel wordt vooral veel onderzoek gedaan naar
toepassingsmogelijkheden van nanotechnologie .

Onderzoeksvraag3 : Hoe ziet de keten van risicobeheersing eruit en hoe beinvloeden de verschillende actoren
elkaar?
De keten van risicobeheersing bestaat uit partijen die risico's van elkaar overnemen . Bedrijven kunnen door het
systematisch inventariseren en analyseren de risico's van de bedrijfsactiviteiten in kaart brengen . Afhankelijk van
de soort risico's, de door de verzekeraar geboden dekking kunnen zij kiezen om de risico's over te dragen naar
een verzekeraar of om de risico's op een andere manier te financieren .

Verzekeraars kunnen de door hen geaccepteerde risico's spreiden door ze aan te bieden aan een
herverzekeraar of door de risico's te delen met een andere verzekeraar . Het delen van risico's met andere
verzekeraars leidt ertoe dat verzekeraars dekking voor risico's kunnen aanbieden die zij alleen niet kunnen of
willen dragen . Door het aanbieden van de risico's aan een herverzekeraar worden de risico's mondiaal gespreid
waardoor er een stabiele situatie zal ontstaan .

Onderzoeksvraag 4 : Zijner alternatieven voor verzekeren?
Er zijn twee alternatieven voor het verzekeren. De eerste manier is het op alternatieve wijze financieren van
risico's. Hierbij wordt het risico door een bedrijf niet overgedragen aan derden maar wordt er een reservering
getroffen om toekomstige schadegevallen te financieren . Het zelf financieren doet een beroep op het eigen
vermogen van het bedrijf, in het geval van optredende schade moet er snel kapitaal vrij gemaakt kunnen worden
om deze schade te kunnen vergoeden .
De tweede manier bestaat uit het overdragen van risico's naar een andere partij dan een verzekeraar . Voor
bedrijven met een verzekeringspremie van 1 tot 2 miljoen euro is het interessant om een eigen verzekeraar op te
richten, de zogenaamde captive. Een tweede manier is het overbrengen van de risico's gedurende de korte
termijn naar de kapitaalmarkt door het uitgeven van zogenaamde CAT-bonds .

Onderzoeksvraaa 5: In hoeverre beïnvloedt de (on)verzekerbaarheid de beslissing van ondernemingen of
overheden om wel of niet te investeren in innovatieve technieken of producten?
Vanuit de case studie naar de ontwikkelingen op een nieuw gebied zoals de nanotechnologie kan worden
geconcludeerd dat nanotechnologie momenteel te verzekeren is ondanks dat de risico's, de ongevalsscenario's
en de lange termijn effecten nog niet bekend zijn . Dat nanotechnologie ondanks deze ontbrekende gegevens
momenteel verzekerbaar is, is gelegen in het feit dat het nu nog een relatief klein onderdeel is van de
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risicoportefeuille van de verzekeraars . Indien in de toekomst de omvang van nanotechnologie in de
risicoportefeuille groter wordt en er nog steeds weinig bekend is over de gevolgen van de technologie is niet uit
te sluiten dat er beperkingen op de dekking komen . Verzekeraars willen daarom ook in samenwerking met het
bedrijfsleven en overheden onafhankelijke studies doen naar de risico's van deze technologie .

Ten aanzien van de verzekerbaarheid van een innovatieve toepassing van reeds bestaande technieken kan
worden geconcludeerd dat dit in het geval van de aanleg van de Noord-Zuidlijn het project voor de verzekeraars
verzekerbaar was. De gemeente Amsterdam heeft van de verzekeraars een offerte ontvangen met een
aanbieding voor het verzekeren van de aanleg van de Noord Zuidlijn . Ten aanzien van de praktische
verzekerbaarheid voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn kan worden geconcludeerd dat in 2003 voor de
gemeente Amsterdam het project onverzekerbaar was. Door de gemeente is een vergelijking gemaakt tussen
het intern en extern verzekeren van het project waarbij het intern verzekeren uiteindelijk de voorkeur genoot . De
prijs/kwaliteitsverhouding van de aangeboden polis was volgens de gemeente Amsterdam zoek .

Onderzoeksvraag 6: Hoe verhoudt de praktijk van niet of nauwelijks te verzekeren risico bij innovatieve
ondernemingen of projecten zich tot het Nederlands/Europees beleid met betrekking tot een maximaal innovatief
bedrijfsleven?
Ten aanzien van het belemmeren van innovaties ten gevolge van onverzekerbaarheid kan worden
geconcludeerd dat verzekeraars meedenken op risiconiveau tijdens het ontwikkelen van nieuwe technologieën .
Verzekeraars hebben de neiging om de onbekende risico's en de hiermee samenhangende schades in het
beginstadium van nieuwe technologieën op te nemen in hun portefeuille . Indien echter na verloop van tijd blijkt
dat de risico's dusdanig zijn dat het voortbestaan van een verzekeraar in het geding dreigt te komen door claims
zal de verzekeraar afzien van dekking of een beperkte dekking geven. Aan de andere kant kunnen bedrijven en
overheden ook afwegingen maken om hun risico's zelf te financieren . Bij de aanleg van de Noord Zuidlijn zijn
door de gemeente Amsterdam diverse scenario's uitgewerkt om een vergelijking te kunnen maken met de door
de verzekeraars aangeboden dekking .

De Europese Commissie heeft het probleem van onverzekerbaarheid van nieuwe risico's proberen te
ondervangen door een vrijstelling van artikel 81 van het Oprichtingsverdrag te verlenen aan
verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen verzekeraars een poolingovereenkomst aangaan voor het
verzekeren van nieuwe risico's. In Nederland wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt van deze
groepsvrijstelling om inschattingen te maken van nieuwe risico's . Wel is er in het verleden een milieupool
opgericht om milieuschades uit te kunnen keren .

9.2 Conclusie

Uit het onderzoek naar de invloed van onverzekerbaarheid van risico's op het innovatiepotentieel is vanuit de
case studies en de literatuurstudie niet gebleken dat het onverzekerbaar zijn van risico's leidt tot een rem op het
innoveren van nieuwe technologieën of het innoverende gebruik ervan .

Enerzijds zijn verzekeraars geneigd om de nieuwe risico's in het beginstadium van een technologie in hun
portefeuille op te nemen . Anderzijds zijn er voor bedrijven en overheden andere manieren om hun risico's te
financieren . Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat in een later stadium van de ontwikkeling van een
radicale technologie mocht blijken dat de risico's voor de verzekeraars te groot zijn of indien de risico's van deze
technologie een groot deel gaan uitmaken van de portefeuille de verzekeraar geneigd kan zijn om beperkingen
in de dekking te gaan aanbrengen .
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9.3 Aanbevelingen

Als eerste wordt aanbevolen om een nader onderzoek naar gevolgen de gevolgen van het claims made systeem .
Door de opzet van dit systeem en indien het heel rigide wordt toegepast kunnen slachtoffers van de gevolgen
van risico's in de kou blijven staan. Bij het claims-made systeem dient de veroorzaker van de schade namelijk
binnen de polis termijn aansprakelijk te worden gesteld . Indien bij een verzekeraar bekend is dat een bepaalde
technologie risico's met zich meebrengt zal de verzekeraar hier rekening mee houden bij het vaststellen van de
premie en zal hij overwegen of hij dit risico nog wel wenst te verzekeren . Hierdoor kan alsnog een situatie
ontstaan waarbij risico's onverzekerbaar worden en eventuele slachtoffers hun schade niet via een verzekeraar
vergoedt krijgen .

Ten tweede wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen om verzekeraars in een vroeger stadium te
betrekken bij het onderzoek naar risico's van met name radicale innovaties . Hierbij kan worden gedacht aan het
opzetten van risicomanagement systemen en de effecten van innovaties op mens en milieu te bepalen . Bij
radicale innovaties valt naast nanotechnologie ook te denken aan biotechnologie.

Als laatste wordt aanbevolen om een model voor de afweging tussen intern en extern verzekeren op te stellen
waarbij ook een gevoeligheidsanalyse op de ingevoerde parameters wordt uitgevoerd . Bij de afweging van de
tussen intern en extern verzekeren is dit niet gedaan . Dit is met name van belang bij scenario's waarbij de
schade hoger is dan de premie die voor de verzekering moet worden betaald .
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Bijlage 1 : Schadescenario 3 Noord-Zuidiijn uitgewerkt

[Bron: B&W Amsterdam 2003]

1. Noord
Bouwwijze
in Amsterdam Noord wordt de Noord2uidlijn grotendeels op maaiveld aangelegd . Pas ten zuiden van het station
van Hasseltweg gaat het tracé ondergronds. Bovenkant spoor varieert in Noord van ongeveer N .A .P.+ 4 meter
(station Buikslotermeerplein) tot N .A.P . - 8 meter (Sixhaven) .

Bouwtechnische risico's
De toegepaste bouwtechnieken zijn niet bijzonder en zijn vergelijkbaar met de aanleg van de Ringlijn, voor zover
het om het bovengrondse gedeelte gaat . De bouwputten voor het ondergrondse gedeelte zijn niet dieper dan
(parkeer)kelders onder gebouwen die in de afgelopen jaren in Amsterdam zijn gebouwd . Met betrekking tot het
bouwdok voor de zinkelementen in de Sixhaven wijzen de ervaringen met de aanleg van de Zeeburgertunnel uit
dat er een risico bestaat ten aanzien van de waterdichtheid van de (onderwater)betonvloer .

Omgevingsrisico's
Bij het verleggen van de Nieuwe Leeuwarderweg en de daarbij gehanteerde faseringen is het mogelijk dat de
bereikbaarheid van de Binnenstad vanuit Noord wordt beperkt . aan het Willem I sluiscomplex zou schade
kunnen ontstaan en ten slotte zou er schade kunnen ontstaan aan de IJ-tunnel-toerit en de brug bij het
Kraaienplein, beide zijn objecten waar de NZL op korte afstand passeert .

Mogelijke schade
Bouw . E 0 -1 min
Omgeving . El - 3 min

De bouwperiode in Noord is vanaf medio 2004 t/m medio 2009 .
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2. Kruising IJ
Bouwwijze
De kruising met het IJ wordt uitgevoerd door middel van een zinktunnel . De betonnen zinkelementen worden in
het bouwdok ter plaatse van de Sixhaven gebouwd en in een gebaggerde zinksleuf afgezonken .

Bouwtechnische risico's
De techniek van het afzinken van tunnels is vele malen in Amsterdam toegepast. De meest recente toepassing is
de Piet Heintunnel. Belangrijkste risico's zijn het foutief afzinken ; het element ligt niet op de juiste plaats ;
problemen met de sluitvoeg . Punt van aandacht is het risico van zettingen van het zuidelijke element waarbij een
grondverbetering wordt uitgevoerd.

Omgevingsrisico's
Het scheepvaartverkeer op het IJ . Door een foutief verlopende afzinkoperatie bestaat de kans dat het
scheepvaartverkeer wordt gestremd .

Mogelijke schade
Bouw . £ 2 - 3 min
Omgeving . PM

De periode van afzinken is gepland in 2008.

3. Passage Stationseiland (Centraal Station Amsterdam)
Bouwwijze
De passage van het Stationseiland is het meest complexe deel van de NoordlZuidlijn . Bovenkant spoor ligt op
N.A. .P. - 15,2 meter . Globaal zijn vier deelgebieden te onderscheiden : 1 . de De Ruijterkade, 2 . de NS sporen, 3 .
het stationsgebouw en 4 . het voorplein . In de gebieden 2 en 3 is gekozen voor de techniek van het afzinken van
tunnelelementen. Zowel onder het stationsgebouw als ook onder de sporen wordt daartoe een zinksleuf
gemaakt. Onder de sporen ter plaatse van het stationsgebouw is sprake van een overkluisde zinksleuf .

Bouwtechnische risico's
Het aanpassen van een bestaande constructie, de middentunnel onder het Centraal Station, en het toepassen
van deels nieuwe bouwtechnieken maakt dat dit gedeelte van het project een hoger risicoprofiel heeft dan de
eerder beschreven delen . Bij het maken van de zinksleuf onder de sporen en het stationsgebouw kan schade
ontstaan zowel aan de sporen alsook aan het stationsgebouw .

Omgevingsrisico s
Gevoelige onderdelen zijn het stationsgebouw (monument), en verstoring van de NS-exploitatie en het openbaar
vervoer op het voorplein .

Mogelijke schade
Bouw . E 10 - 20 min
Omgeving . £ 5-10 min (stationsgebouw ; exclusief exploitatieclaims NS en GVB)

De periode van het maken van de zinksieuf loopt van 2003 tot 2007 inclusief het afzinken .

4. Binnenstad
Bouwwijze
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In de Binnenstad worden diverse bouwtechnieken ingezet . Bovenkant spoor varieert van N.A.P . - 15, meter tot
N.A .P. - 32 meter. Aansluitend op de verdeelhal onder het voorplein worden in het Open Havenfront drie
pneumatische caissons gebouwd die de overgang vormen tussen het station en de geboorde baanvaktunnels .
Het meest zuidelijke caisson vormt de startschacht voor de tunnelboormachine . Vanuit de startschacht
vertrekken twee tunnelboormachines die de baanvaktunnels tot aan het Scheldeplein zullen boren . In dat
tracégedeelte worden drie diepe stations aangelegd . Deze stations worden vanaf maaiveld door middel van
wanden/dakmethode gebouwd . De wanden van deze diepe stations worden met behulp van diepwandtechniek
gemaakt. Bij twee van de drie stations wordt bij de ontgraving van het diepste gedeelte rekening gehouden met
het toepassen van verhoogde luchtdruk ter waarborging van het verticaal evenwicht binnen de bouwkuip
(opbarsten). Om de stijfheid van de bouwput te vergroten en daardoor zettingen in de omgeving te minimaliseren
wordt op relatief grote diepte een groutstempel tussen de diepwanden gemaakt .

Bouwtechnische risico's
De techniek van pneumatische caissons is eerder toegepast. Delen van de Oostiijn zijn met deze techniek
gebouwd. Het grootste risico bij deze techniek is het ongecontroleerd verlies van luchtdruk tijdens het afzinken .
Foutieve plaatsing en persoonlijke ongelukken in de drukkamer kunnen hiervan het gevolg zijn . De bouwtechniek
van het boren is nog niet eerder in Amsterdam ingezet . De risico's die met het boren samenhangen zijn samen te
vatten in twee groepen; (1) verlies van beheersing van het boorproces met als gevolg grotere zettingen dan
waarop is geanticipeerd, dan wel (2) vast komen zitten van de tunnelboormachine . Bij de bouw van de stations is
de fase waarin de diepwanden gegraven worden en de bouwput ontgraven en gestempeld wordt, de periode dat
de risico's het grootst zijn .

Omgevingsrisico's .
Het gaat hier om niet-catastrofale schades zowel met betrekking tot het bouwwerk als tot de omgeving .
De historische Binnenstad is de meest kwetsbare omgeving van het project . Indien het boorproces niet beheerst
verloopt, zal schade aan panden kunnen ontstaan . De aard en omvang is sterk afhankelijk van de locatie waar
dit gebeurt. Scheurvorming in gevels zal kunnen optreden maar verlies van standzekerheid wordt erg
onwaarschijnlijk geacht. Bij de bouw van de stations zal bij het graven een diepwandpaneel instabiel kunnen
worden. indien dat gebeurt bij een paneel waarbij sprake is van de minimale afstand tot de belending (3 meter)
is het mogelijk dat het pand verlies aan standzekerheid vertoont . Dat kan in het ergste geval leiden tot sloop van
het pand. Tijdens het ontgraven van de diepe bouwputten kunnen de optredende vervormingen groter zijn dan
verwacht. Scheurvorming bij belendende panden is dan denkbaar, maar verlies aan standzekerheid wordt
onwaarschijnlijk geacht .

Mogelijke schade
Bouw E5-25min
Omgeving . E 5-10 min (schade aan gebouwen ; exclusief claims winkels/bedrijven ihkv
exploitatie)

De periode van het boren loopt van eind 2005 tot en met 2006 . De bouwputten voor de diepe stations starten
medio 2003 en zijn medio 2006 gereed .
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S.Zuid
Bouwwijze
Dit gedeelte van het project loopt vanaf het Scheldeplein tot en met het station Zuid/WTC . In dit deel ligt
bovenkant spoor tussen N.A .P . - 14 meter (eindsc hacht) en N.A.P .+ 6,4 meter (station Zuid/WTC)
De baanvakken worden, inclusief de eindschacht, evenals het station RAI in een traditionele open bouwput
gebouwd .

Bouwtechnische risico's
Alhoewel de aanlegdiepte, zeker voor wat betreft de eindschacht en het aanpalende baanvakdeel, naar
Amsterdamse maatstaven groot is, is het technisch risicoprofiel niet bijzonder en vergelijkbaar met het tracé in
Amsterdam Noord.

Omgevingsrisico's
Het omgevingsrisico beperkt zich voornamelijk tot verstoring van de bedrijfsvoering van het RAI complex .

Mogelijke schade
Bouw E 0- 1 min
Omgeving . E 1 - 3 min (exclusief claims RAI)

De bouwperiode in zuid is vanaf medio 2005 t/m medio 2009.

68



Afstudeerscriptie Innovaties en onverzekerbare risico's Bijlagen

Bijlage 2: Gevoeiigheidsanaiyse voor scenario 1 t/m 3 uit de Raadsvoordracht

Scenario 1 : Verzekeraar vergoedt alle schade

Extern verzekeren Intern verzekeren
x min euro x min euro

Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie 11 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5

Belasting 7% 2,3
Up front fees 0,8 0,8
Risk control 3

Kwaliteitsborging processen schade
afhandeling gemeente 4,5

Schade
100 omgeving à E 7500,- 0,375 0,375
10 middelgrote 3,25 3,25
1 grote 7,9 7,9
Vergoeding verzekeraars
100 omgeving à E 7500 ; 0
10 middelgrote -3,25
1 grote -7,90
Totale kosten gemeente 39,6 16,8
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Scenario 2 : Verzekeraar vergoedt alle schade

Extern verzekeren Intern verzekeren
x min euro x min euro

Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie ii 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel
Belasting 7% 2,3
Revisieclausule 11,8
Up front fees 0,8 0,8
Risk control 3
Kwaliteitsborging processen schade
afhandeling gemeente 4,5

Schade
100 omgeving 8 f 7500; 0,375 0,375
10 middelgrote 3,25 3,25
1 grote 7,9 7,9
Calamiteit CAR sectie 1 18,137 18,137
Calamiteit CAR sectie 2 18 18
Vergoeding verzekeraars
100 omgeving à E 7500 ; 0
10 middelgrote -3,25
1 grote -7,90
Calamiteit CAR sectie 1 -18,00
Calamiteit CAR sectie 2 -18,00
Totale kosten gemeente 51,5 53,0
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Scenario 3.

Schadebeeld hi scenario 3 x mif n euro's

B'I en

Locatie Bouwschade vi schade Schade totaal Uittering verzskeraars
min max min max min max min max

Noord 0 1 1 3 1 4 0,5 2
IJ 2 3 2 3 1 1,5
CS 10 20 5 10 15 30 7,5 15
Binnenstad 5 25 5 10 10 35 5 17 5
Zuid 0 1 1 3 1 4 0,5 2
Totaal 17 50 12 26 29 76 14,51 38

Verzekeraar ve oedt 100 % bi' minimum schade
Minimum schade Extern verzekeren Intern verzekeren

x min euro x min euro
Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel 5
Belasting 7% 2,3
Up front fees 0,8 0,8
Risk control 3
Kwaliteitsborging processen schade
afhandeling gemeente 4,5

Schade
minimum 29 29
Vergoeding verzekeraars
100% .29,00
Totale kosten gemeente 39,20 34,3
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Verzekeraar
Maximum sdrade Extern verzekeren Intern verzekeren

x min euro x min euro
Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakelijkheid
werkgeversdeel

5

Belasting 7% 2,3
Up front fees 0,8 0,8
Risk control 3
Kwaliteitaborging processen schade
afhandeling gemeente 4,5

Schade
76 76

Vergoeding verzekeraars
-38

Totale kosten gemeente 77,2 81,3

Verzekeraar vergoedt 6596 bij emiddelde schade
Gemidde/de schede /lmaY+nun)/21 Extern verzekeren Intern verzekeren

x min euro x min euro
Premie CAR 25,5
Premie excedent sectie II 2,6
Premie aansprakeli)iCheid
werkgeversdeel

5

Belasting 7% 2,3
Up front fees 0,8 0,8
Risk control 3

Kwaliteitsborging processen schade
afhandeling gemeente 4,5

8cfads
52,5 52,5

Vergoeding verzekeraars
-34,1

Totale kosten gemeente 57,6 57,8

Vergoed 50% bij maximum schade
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Bijlage 3: Inputgegevens simulatie EHC-scenario

Billagen

Bedragen in min
euro

Hoge kans 50% Midden kans 5% Lage kans 0,5%

aangenomen 50% over
projectduur, circa 5 à 10%

aar

aangenomen 5% over
projectduur, circa 0,5 à 1%
per leer

aangenomen 0,5% over
projectduur, circa 0,05 à
O^Periaar

Mogelijke
schade

Mogelijke

uitkering

Mogelijke
schade

Mogelijke
uitkering

Mogelijke

schade

Mogelijke
uitkering

Noord B 0,2 0,1 1 0.8 3 1

O 02 0 3 2,5 6 4

Kruising IJ B 0.2 0 1,6 1 3 .5 2
O 10,2 0 1,5 1 5 3

CS 8 2 1 10 5 35 15
0 1 0 5 3 15 10

Di e stations B 2 1 10 5 30 15
O 1 0,8 5 3 15 10

Boortunnel B 2 1 10 5 40 15
O 2 1,5 10 7 25 15

Zuid B 0,2 0,1 1 0,5 2 1 5
0 0,5 0,3 1,5 1 5 3

Sommatie 11,5 5,8 58 5 34,8 184 .5 94 5

Toelichting :
1. B - Directe bouwschade met bijbehorende omgevingsschade

O- Omgevingschade zonder directe bouwschade vallend onder verzekering .
2. Dit zijn de inputgegevens, bepaald op basis van expert judgement, die gehanteerd zijn voor de simulatie. Uitgangspunt is

scenario 3 van de NZL, waarbij "Binnenstad" is opgesplitst in "Boortunnel" en "Diepe stations" .
3. De resultaten van de door EHC uitgevoerde (computer) simulaties zijn in de tekst hieronder beschreven (conclusie 11) .

Een totaal overzicht van de resultaten is opgenomen in onze rapportage .
4. Uitgangspunt is dat mogelijke schades die potentieel onder de verzekering zouden kunnen vallen zijn weergegeven (hierbij

wordt geen rekening gehouden met uitsluitingsclausules in de polissen en de huidige praktijk ten aanzien van toekennen
van vergoedingen door de verzekeraars). De schedes zijn derhalve exclusief de vertragingsschade opdrachtgever en
opdrachtnemer .

5 . De gedetailleerdere toelichting van de aannamen alsmede de consequenties voor de gekozen modellering zijn in onze
rapportage opgenomen .

6 . De bovengenoemde schadebedragen kunnen een gevolg zijn van samengesteld schades .
7 . Alle genoemde bedragen in de bovengestelde tabel (en in het rapport) zijn op prijspeil begin 2003 .
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