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ZEIST – Om het gebruik van een nieuwe, open en veilige digitale manier van boekhouden voor de 
verzekeringssector verder te onderzoeken, is Achmea toegetreden tot het Blockchain Insurance 
Industry Initiative, genaamd B3i. Sinds de lancering in oktober 2016, heeft het initiatief veel aandacht 
gekregen van zowel de verzekeringssector als daarbuiten. Verzekeraars wereldwijd werken mee aan 
het initiatief en er zijn nieuwe leden uit Azië, Europa en Amerika. De huidige vijftien leden van B3i 
zijn Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, MunichRe, RGA, SCOR, 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, SwissRe, Tokio Marine Holdings, XL Catlin en Zurich Insurance 
Group. 
 
Het B3i initiatief verkent de mogelijkheid om met blockchain op verschillende plaatsen gelijktijdig 
transacties of aanspraken vast te leggen. De verwachting is dat zo de efficiëntie en veiligheid van de 
uitwisseling van gegevens tussen herverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen kan worden 
verhoogd. De deelnemende leden zullen eerst een proefproject uitvoeren, gericht op de afhandeling 
van onderlinge herverzekeringscontracten. 
 
Als uitkomsten van het proefproject succesvol blijken, kan blockchain technologie een waardevol 
instrument zijn dat de verzekeringssector kan veranderen door het creëren van een 
gemeenschappelijk, transparant overzicht van contract gerelateerde informatie. Het stroomlijnen 
van de communicatie en transacties zorgt voor een betere dienstverlening aan klanten. Het B3i 
initiatief is van plan om de eerste resultaten te delen in juni 2017. 
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Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren 
Kruis, Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de 
grootste verzekeringsgroep van Nederland met circa 15.000 medewerkers. Achmea heeft een coöperatieve 
achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. 
Klanten van Achmea legden in 2015 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland 
marktleider op het gebied van schadeverzekeringen en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomens-
verzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder Achmea 
Investment Management heeft meer dan 100 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal 
Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast haar thuismarkt Nederland, is Achmea ook 
internationaal actief in vijf andere landen. http://www.achmea.nl  
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