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Mijnheer de Rector Magnificus,
Dames en heren,

Intro

Toezicht is wellicht van alle tijden, maar zeker van nu. Toezicht is ‘in’! Misschien
zelfs voorwerp van een hype. Nieuwe toezichtsorganen rijzen als paddestoelen uit
de grond.1 Waarom? En hoe zit dat dan in de financiële sector(en)? Alvorens op dit
laatste in te gaan, eerst een enkele opmerking over het adjectief ‘dynamisch’ en het
begrip toezicht in het algemeen.

Wat is ‘dynamisch’? Uit ‘Van Dale’2 kan men afleiden dat in het (goede) spraak-
gebruik de term ‘dynamisch’ te maken heeft met ‘beweging’ of ‘ontwikkeling’. Zo
wil ik dit adjectief in de titel ‘dynamisch toezicht’ ook hanteren. Het gaat mij dus
om de lopende veranderingen in het toezicht, meer in het bijzonder in het toezicht
op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Het begrip toezicht

Volgens de Nederlandse literatuur wordt het begrip ‘toezicht’ gekarakteriseerd
door de combinatie van de drie volgende componenten: (i) het monitoren, dat wil
zeggen het systematisch registreren van empirische data, (ii) het inspecteren, dat wil
zeggen het periodiek toetsen van waargenomen feiten of afgeleide kwalificaties aan
vigerende normen, en (iii) het corrigeren, dat wil zeggen – indien nodig – het hante-
ren van het beschikbare sanctie-instrumentarium om ervaren negatieve deviaties bij
te sturen.3 In onderscheid tot dit aldus gedefinieerde begrip ‘toezicht’ staat het be-
grip ‘controle’, omdat dit slechts de eerste twee elementen omvat. Een bekend voor-
beeld hiervan is het werk van de Algemene Rekenkamer.4 Uiteraard is dit theoreti-
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sche onderscheid scherper dan de realistische tussentinten. Zo kan de vrees voor
een publieke discussie een rapportage behoorlijk effectief maken (zeker bij een cu-
mulatieve werking), maar kan daarentegen het dreigen met een nucleair instrument
de machteloosheid van een toezichthouder niet afdoende maskeren.

Soorten toezicht

Naast bovenstaande algemene typering van het begrip ‘toezicht’ is evenzeer van be-
lang dat er diverse soorten van toezicht bestaan. Het hanteren van een synoniem,
namelijk ‘disciplinering’, maakt dit direct duidelijk. Een wellicht vaker gebruikte
internationale terminologie is governance. Zeker de combinatie corporate governance,
dat wil zeggen de disciplinering van de onderneming, is een veelbesproken thema.
Uiteraard gaat het hierbij om vormen van ‘toezicht’, zij het toegepast op het econo-
misch-juridische verschijnsel van de onderneming als belangrijkste specimen van
de productiehuishouding. Het begrip corporate governance (zie figuur 1 op p. 7) wijst
onder meer op de volgende varianten van toezicht:
• toezicht door de overheid zelf;
• toezicht namens de overheid via publieke of private organen;
• toezicht op private basis (zelfregulering).

Hoewel dit primair een legislatieve/bestuurlijke invalshoek laat zien, ligt daaronder
vanzelfsprekend een complex van maatschappelijke oordelen en institutionele
arrangementen. Met andere woorden, toezichtssystemen komen niet zomaar uit de
politieke lucht vallen, maar worden vergaand bepaald door de krachten in de gehele
samenleving. Daarbij krimpt bovendien het aantal nationale vrijheidsgraden, zowel
in formele als in materiële zin.

De groeiende rol van toezicht

Bij de intro zinspeelde ik even op het thema ‘Is toezicht een duurzame trend in de
moderne samenleving, of vooral een hype’? Dit laatste is naar mijn mening ten dele
het geval. Men ziet het ook verschijnen als – meestal verlate – begeleiding van het
privatiseren dan wel verzelfstandigen van voorheen overheidsactiviteiten. Op ‘af-
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stand’ zetten is prachtig, ter wille van de efficiëntie en/of effectiviteit, maar over-
heidstoezicht vindt men meestal op grond van het – veelal populistisch ingevulde –
beginsel van het ‘primaat-van-de-politiek’.6 Vooral in de discussies rond de ‘Kader-
wet-z.b.o.’s’ zie ik duidelijke trekken van deze op politieke weifels en twijfels geba-
seerde back lash bewegingen.

Eveneens present, maar mijns inziens meer structureel, is de groeiende rol van
het toezichtsverschijnsel bij de ordening en vormgeving van de private sector. Ook
hier is sprake van een terugtrekkende overheid, maar nu veel meer vanwege de
groeiende onmacht van de overheid om de maatschappij te dirigeren. Vooral op
basis van de technologische ontwikkelingen wordt de samenleving internationaler,
ook al wordt er via verdragen of blokvorming enige countervailing power georgani-
seerd. De wereld wordt bovendien ‘gemonetiseerd’ en de macht van de markten
(marktpartijen) neemt toe. De sociale cohesie brokkelt af en de liberalisering en in-
dividualisering trekken hun sporen wijder. Gevolg is een ‘verhorizontalisering’
[‘verplatting’] van de samenleving – ofwel een echte netwerkmaatschappij – waarin
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behoefte ontstaat aan nieuwe (verticale) hiërarchische bindingen. Dit te meer om-
dat de traditionele clusters van normen en waarden aan slijtage onderhevig zijn, zo-
dat gezocht wordt naar nieuwe – meer instrumentele – waardenpatronen.7

Deze moderne netwerksamenleving vraagt dus structureel een grotere mate
van toezicht alsook een aangepaste aard van het toezicht! Het eerste aspect van deze
trend is de intensivering van toezicht. In feite betreft dit een substitutie van dirigis-
tisch of interventionistisch overheidshandelen door een meer op afstand – en dus
‘kaderend’, respectievelijk achteraf corrigerend – toezicht op een in beginsel vrijer
handelen in een ruimere private sector. Het tweede aspect van deze trend belichaamt
de kwalitatieve omslag in het toezicht. Twee elementen zie ik hierbij geprononceerd
naar voren komen. Allereerst wordt de maatschappelijke behoefte aan meer instru-
mentale normen weerspiegeld in het grotere formele gehalte daarvan (inclusief het
groeiend belang van het procedurele gehalte). Dit uit zich verder in de cruciale rol
die de behoefte aan integriteit gaat vervullen. Daarnaast moet functioneel toezicht
zich niet alleen voortdurend bewijzen – en dus ‘accountable’ zijn – maar ook in toe-
nemende mate via een gepaste differentiatie de individuele variaties qua toezichtssub-
jecten verdisconteren. De opgave om ongelijke gevallen zo analoog mogelijk te be-
handelen, zet een toezichthouder uiteraard onder spanning.

Aldus de onderliggende structurele krachten, die het verschijnsel toezicht een
belangrijke rol verschaffen in de netwerksamenleving (op z’n minst in de huidige
fase daarvan) en tevens de vormen van het toezicht inkleuren. Naast het al eerder
genoemde onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toezichts-
vormen zijn andere begripsdifferentiaties van toezicht van belang.

Traditioneel bekend – vooral binnen het publieke domein – is het duo rechtma-
tigheids- en doelmatigheidstoezicht. Deze aanduidingen geven het doel, respectie-
velijk de aard ervan, reeds duidelijk aan. Vooral het niet aflatende werk van de Alge-
mene Rekenkamer heeft aan dergelijk toezicht grote bekendheid en waardering
gegeven. De extra stap van de ARK, namelijk van doelmatigheidstoezicht (‘effi-
ciëntie’) naar doeltreffendheidstoezicht (‘effectiviteit’) is echter in de praktijk veel
moeilijker gebleken.8
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De aard van het financiële toezicht

Het zou interessant zijn om verder in te gaan op andere toezichtssoorten, zoals diri-
gerend of regulerend toezicht, maar het wordt tijd om de radius van de schijnwer-
per te versmallen, zodat de focus valt op het toezicht op de financiële sector, en
meer in het bijzonder het financieel toezicht op de pensioenfondsen en de verzeke-
ringsmaatschappijen. Het adjectief ‘financieel’ moet hierbij expliciet vermeld wor-
den. Financiële instellingen hebben met vele wettelijke regelingen te maken, en dus
ook met controle en toezicht. Instanties als de Registratiekamer, de NMa, de ECD,
de FIOD en dergelijke bemoeien zich daarom terecht met deze sector.

Het financieel toezicht in Nederland moet gekarakteriseerd worden als solidi-
teitstoezicht, dat wil zeggen dat het zich richt op de soliditeit of economische ge-
zondheid en betrouwbaarheid van de financiële instellingen, respectievelijk de
financiële sectoren als geheel, met het oog op de betekenis daarvan voor de econo-
mie in totaliteit en het belang van de consumenten in het bijzonder. Soliditeit bevat
hierbij de dimensie van de financiële solvabiliteit maar niet minder de dimensie van
de integriteit in ruimere zin. Soliditeitstoezicht speelt zich af op verschillende ni-
veaus. Het kan gaan om: (i) systeemtoezicht (macro-toezicht), dat wil zeggen toe-
zicht gericht op risico’s op de schaal van het gehele nationale financiële systeem, (ii)
sectortoezicht (meso-toezicht), dat wil zeggen gericht op de gezondheid van een
sector als geheel, (iii) instellingstoezicht (micro-toezicht), dat wil zeggen gericht
op de gezondheid van de individuele instelling, en (iv) gedragstoezicht (semi-micro
toezicht), dat wil zeggen de directe consumentenbescherming via het toezicht op
het transactiegedrag van de financiële spelers op de markt.9

Nog verder inzoomend op de verzekeringsbedrijfstak10 kan worden gesteld dat
vanouds het zwaartepunt ligt op het instellings- of micro-toezicht. Enigszins voor-
uitlopend op de uiteenzettingen rond de dynamiek van het toezicht wordt hieraan
toegevoegd dat, (i) de relevantie van het systeem- of macro-toezicht is toegenomen
met de komst van de substantiële financiële conglomeraten, (ii) het sector- of
meso-toezicht deels is verschoven naar het mededingingstoezicht, en (iii) dat het
gedrags- of semi-micro toezicht op basis van politieke inzichten krachtig aan bete-
kenis wint.

Financieel toezicht heeft betrekking op markten en instellingen. Het gaat dus
niet om het beheer van publiek geld of activiteiten van de overheidssector. Daarom
is rechtmatigheids- en doelmatigheidstoezicht niet aan de orde.11 Wél heeft de

9

DYNAMISCH TOEZICHT



overheid de keuze om bij de formulering van de wettelijke regels van het soliditeits-
toezicht meer of minder vergaand in te grijpen op de marktwerking. De twee
hoofdsystemen van financieel toezicht zijn hierbij: (a) het materiële toezicht (waar-
bij zowel de aard van de aangeboden producten als de bijbehorende tarieven vooraf
door de toezichthouder moeten worden goedgekeurd), en (b) het normatieve toe-
zicht (waarbij de marktpartijen in beginsel vrij zijn om over deze variabelen zelf te
beslissen). Nederland heeft – anders dan vrijwel alle andere Europees-continentale
landen – in 1923 voor de verzekeringssector gekozen voor het normatieve toezicht.
Niet ontkend kan overigens worden dat er in de loop van de tijd materiële elemen-
ten aan dit systeem zijn toegevoegd. Dit laatste vooral sedert de officiële keuze van
de Europese Unie pro het normatieve stelsel à la het Verenigd Koninkrijk en Neder-
land in 1992.12

De ratio achter deze basiskeuze is de gedachte dat de samenleving het meest
profiteert van een financiële sector met relatief weinig restricties, zodat door mid-
del van een vrije en krachtige marktwerking, binnen een prudentieel kader, de con-
sumenten zo goed en zo efficiënt mogelijk worden bediend. Het prudentiële kader
van het wettelijk toezichtssysteem dient ervoor om – zeker voor de langetermijn-
aspecten – voldoende economische veiligheid en kwaliteit, dus soliditeit te (doen)
bieden. Deze keuze impliceert dat de eigenstandige ontwikkeling van markten en
marktpartijen primair is. Het toezicht is accommoderend en past het kader aan om –
uiteraard op basis van de uiteindelijke politiek bepaalde inzichten – ook onder ge-
wijzigde marktomstandigheden de betreffende financiële sector zo optimaal moge-
lijk te laten functioneren. Door middel van het normatieve toezichtskader, waartoe
achterafcorrecties wezenlijk behoren, wordt enige marktregulering bewerkstel-
ligd, in het bijzonder door de beïnvloeding van het gedrag van de marktpartijen.
Slechts in relatief zeldzame gevallen treedt de normatieve toezichthouder echt
marktordenend op, laat staan dat hij marktdirigistisch bezig is.

De inhoud van het toezicht op pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen

Voor de schets van de dynamiek in het financiële toezicht is het dienstig eerst iets in
het kort te zeggen over de inhoud van het toezicht op de ‘verzekeringssector’.13 De
kern hiervan is het soliditeitstoezicht en met name weer het solvabiliteitstoezicht.
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Anders dan deze laatste naam letterlijk uitdrukt, gaat het hierbij om een drieluik,
namelijk:
1 het toezien op de prudente (dat wil zeggen voldoend hoge) calculatie van de

technische voorzieningen (dat wil zeggen de huidige geldswaarde van de aan-
gegane verplichtingen/toezeggingen jegens de polishouders respectievelijk
pensioendeelgerechtigden), op basis van de wettelijk vereiste kapitaaldekking;

2 het toezien op de hiermee verbonden beleggingsportefeuille, zowel qua om-
vang, samenstelling als spreiding, en

3 het toezien op de aanwezigheid van een extra eigen vermogensbuffer (de vereis-
te solvabiliteitsmarge in engere zin).14 De term extra wordt hier bewust ge-
bruikt, omdat in de huidige systematiek de prudentiële waardering van zowel
activa als passiva (maar in een verschillende richting!) gericht is op het creëren
van bufferend vermogen om tegenvallers zodanig op te vangen, dat het voortdu-
rend nakomen van alle toekomstige verplichtingen met een voldoende grote
mate van waarschijnlijkheid kan worden gerealiseerd.

Bovendien moet de instelling vooraf een duidelijke en voldoende bedrijfsopzet heb-
ben met betrekking tot de te verrichten activiteiten.

Door middel van zowel periodieke als incidentele financiële rapportages,
meestal gecertificeerd door accountants en actuarissen, wordt in het dagelijkse toe-
zicht deze drieledige aanpak belichaamd. Daaromheen vinden specifieke toezichts-
acties plaats, waarbij in het bijzonder nog het beleidsinspecterend periodiek be-
stuurlijk overleg en het onderzoek ter plaatse moeten worden genoemd als
speerpunten van het toezicht-op-interne-systemen.

Naast het solvabiliteitstoezicht wordt het integriteitstoezicht steeds belangrij-
ker. Het gaat hierbij zowel om de betrouwbaarheid en (technische) geschiktheid van
personen (primair de bestuurders van een onder toezicht staande instelling), als om
de betrouwbaarheid van gebruikte systemen (en vooral ook de interne controle
mechanismen), plus het nakomen van de relevante regelgeving. Dit laatste veld ver-
breedt zich vanwege het belang van de toezichtscomponent van de zogenoemde di-
recte15 consumentenbescherming. Hierbij gaat het om het verbieden van onereuze
polisvoorwaarden, de naleving van wettelijke materiële eisen (vooral terzake van
pensioenrechten), het toezien op voldoende heldere informatie vóór en bij het slui-
ten van verzekeringsovereenkomsten en dergelijke zaken.16
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Vanwaar de dynamiek?

Gegeven de voorgaande beschrijvingen van de termen ‘dynamisch’ en ‘toezicht’,
respectievelijk de beknopte schets van waar het globaal om gaat in het Nederlandse
toezicht, is nu het centrale thema aan de orde: Vanwaar komt de dynamiek in het
toezicht op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen?

Vooraf kan rustig worden erkend dat elke toezichthouder van nature geneigd is
om zaken periodiek anders (lees: steviger) aan te pakken. Dit ligt besloten in de aard
van de mens. Het zich voordoen van incidenten of zelfs ‘ongelukken’ is daartoe niet
eens noodzakelijk.

Toch is de huidige dynamiek een veel sterkere dan vroeger. Zoals gezegd, spelen
daarbij diverse fundamentele krachten en verschuivingen een rol. Voordat ik een
aantal van die belangrijke achterliggende krachtsfactoren zal aanduiden, zonder een
limitatieve opsomming te geven, eerst nog enige structurerende opmerkingen.

Allereerst is er een wisselwerking tussen beïnvloedende factoren onderling. Zo
heeft de technologie niet alleen een direct effect op de financiële markten, maar
ook indirect via de macro-economische trends, de conjunctuur en de gevoerde so-
ciaal-economische politiek. Voorts geldt voor een land als Nederland de enorme
impact van de internationale krachten (en in het bijzonder die vanuit de Europese
Unie). Uiteraard functioneren politieke krachten op een intermediair niveau tussen
de onderliggende fundamentele (structurele) bewegingen, zoals technologie, mi-
lieu, demografie en dergelijke, èn het (war)net van wetten en regels met effect op
de financiële sectoren, die slechts een onderdeel zijn – zij het sterk gecorreleerd –
van de gehele economie. Deze laatste grootheid, de economie, splitst men concep-
tueel doorgaans in (i) het economisch proces (dat wil zeggen het geheel van de lo-
pende economische handelingen, transacties en posities), en (ii) de economische
orde (dat wil zeggen het structurele kader waarbinnen het economisch proces vorm
krijgt). Zowel ‘proces’ als ‘ orde’ beïnvloeden uiteraard de financiële sectoren.

Met behulp van figuur 2 (zie p. 13) kan men de diverse typen van krachten en
hun onderlinge verwevenheid als volgt visualiseren.

Samenvattend lijken de volgende categorieën van krachtvelden te overheersen:
a de onderliggende technologische, fysische en demografische krachten;
b de maatschappelijke, sociale en politieke krachten, en
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c de economische krachten, benoemd in economische orde, groeitrends en con-
junctuur, zowel nationaal als internationaal.

Vooral de financiële sectoren – zij het met onderlinge gradaties, en wellicht de pen-
sioensector in de relatief geringste mate (al vergeet men de beleggingen hierbij
niet!) – zijn een integrerend onderdeel van de internationale financiële economie.
De bewegingen van de internationale geld- en kapitaalmarkt verspreiden zich snel
en kunnen vooral in open maar beperkte (ondiepe) (deel)markten een stormachti-
ge uitwerking hebben.

Met de internationalisering van de economie, en zeker die van de financiële
markten, zijn sterke en onomkeerbare krachten ontketend. Tevens is er sprake ge-
weest van deregulerings- en liberaliseringsimpulsen. Nationale overheden zijn te-
ruggetreden of tot de (andere) orde geroepen. De rol van de marktwerking is, hoe
men ook oordeelt over de rationaliteit of de ethische score ervan (!), in de realiteit
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van alle dag dominant geworden. Ook de cultuur (inclusief de aangehangen normen
en waardepatronen) is voluit verweven met deze fundamentele verschuivingen.
Daarvan geven termen als individualisering, atomisering en flexibilisering niet al-
leen een beeldende uitdrukking, maar dienen ook als sjibbolet voor de uitwerking
van zulke bewegingen op de financiële sectoren.

Dynamiek in de pensioen- en verzekeringssector

Bovenstaande beschrijvingen zijn, hoewel fundamenteel, wel erg globaal en ab-
stract. Hoe is de uitwerking ervan op de financiële sectoren en met name in de pen-
sioen- en verzekeringssector? Een compacte descriptie in termen van steekwoor-
den levert het volgende beeld op:
• meer internationalisering, dat wil zeggen (vooral de kapitaal)markten beïnvloe-

den elkaar sneller en intensiever;
• meer vrije marktwerking, dat wil zeggen minder interveniërend en protectionis-

tisch overheidsbeleid;
• meer concurrentie, dat wil zeggen minder vrijheidsgraden voor de aanbieders op

deelmarkten en minder zelfreguleringsafspraken;
• meer innovaties op het terrein van productvorming en -assemblage, distributie-

kanalen (internet) respectievelijk alternatieve producten (derivaten, alternatie-
ve risico transfers, securitisatie), en

• andere economische groepsvorming, dat wil zeggen de vorming van financiële con-
glomeraten en wereldwijde fusies en overnames.

Zulke majeure ontwikkelingen kunnen niet zonder invloed zijn op de positionering
en het gedrag van de spelers in deze sectoren, en, niet te vergeten, op de risico’s en
het risicomanagement – het onderwerp waarop de financiële toezichthouder zich
primair moet concentreren. Laten we eens een concreet facet selecteren om te la-
ten zien hoe stormachtig de ontwikkelingen in het afgelopen decennium zijn ge-
weest: het beleggen van pensioenfondsen. Was dat voorheen niet een tamelijk sta-
biele business met een voorkeur voor vastrentende beleggingen (liefst
staatsobligaties of gegarandeerde obligaties, maar ook onderhandse leningen) in
guldens, aangevuld met hypothecaire leningen, wat onroerend goed (liefst huizen)
en voor de durvers een pakketje goudgerande aandelen?!
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Hoe anders is nu het beleggingsgedrag17 van het moderne pensioenfonds, mede
geherpositioneerd door het streven naar voldoende hoge rendementen vanwege de
wens tot indexatie van de rechten en reductie van pensioenpremies. Guldensbeleg-
gingen zijn in het brede EURO-gebied opgegaan en vér daarbuiten zijn aantrekkelij-
ke objecten te vinden. Vastrentende beleggingen worden verminderd; trouwens,
de sanering van de publieke financiën in de Europese Unie en de Verenigde Staten
doet het aanbod van titels dalen. Zakelijke waarden zijn in vanwege hun extra ren-
dement gemeten over recente èn lange perioden. Andere beleggingsmogelijkheden
verschijnen aan de lopende band: derivaten in soorten en maten, securitisaties van
bestaande portefeuilles, commodities en alternatieve risicodekkingen zoals ‘hurri-
cane bonds’. Het pensioenfonds zag er vroeger wellicht wat slaperig uit; nu moet
het in de frontline van de vernieuwing staan.

Zoals gezegd, vanwege al deze verschuivingen en vernieuwingen veranderen de
risicoprofielen van de verzekeringsmaatschappijen en de pensioenfondsen. Ze wor-
den ook complexer omdat de financiële markten internationaler en deels volatieler
zijn geworden. Soms ook, omdat de politiek – al of niet nationaal – andere regels
vaststelt (een enkele maal zelfs met terugwerkende kracht).18 Dit stelt eisen aan de
kwaliteiten van het management van de instellingen. Uiteraard moet dit weer een
effect hebben op de intensiteit en de vormgeving van het financiële toezicht. De ba-
sishouding hierbij is een zich accommoderend toezicht. Geen nieuwe zaken verbie-
den, wèl het aanpassen en vaak verscherpen of differentiëren van de toezichtsregels,
plus het zich periodiek afvragen op basis van realistische evaluaties of ‘oude’ regels
eventueel overbodig zijn geworden.

Welke hoofdlijnen ziet men als men kijkt naar de gewijzigde risico’s voor het op
continuïteit gerichte beleid van verzekeraars en pensioenfondsen, en dan vooral
vanuit de gezichtshoek van de toezichthouder? Ik noemde zo-even al de toegeno-
men risico’s in de beleggingshoek, die vooral van belang zijn voor de langlopende
verplichtingen of afwikkelingstrajecten. Naast de sterk vergrote variatie van beleg-
gingsobjecten19 telt uiteraard de differentiatie naar geografische gebieden, econo-
mische sectoren en valuta. Naast de factor variatie is wellicht de factor volatiliteit
nog belangrijker. In algemene zin gaat het dan om de diverse marktrisico’s, en in het
bijzonder om de intrestrisico’s. Het belang van de matching tussen activa en passiva
wordt hierdoor eveneens extra geaccentueerd.20 Tevens speelt hierbij een rol de
versterkte mate van interdependenties tussen markten – zowel nationaal, Euro-
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pees, als internationaal. Een analoog verschijnsel ziet men in de conjuncturele in-
terrelaties tussen nationale volkshuishoudingen.21

Naarmate variëteit en volatiliteit belangrijker zijn, neemt doorgaans ook de rol
van het zogenoemde kredietrisico toe.22 Beleggingen in geografische opzicht ver
weg gelegen en vergrote markten, die bovendien wisselvalliger worden, tevens ge-
paard gaande met teruglopende beleggingsmogelijkheden in eersteklas schatkistpa-
pier, vergroten de kans op schade (op renten, dividenden, aflossingen et cetera) –
schadekansen die slechts gedeeltelijk zijn af te dekken of te verzekeren. Dit alles
doet de behoefte aan extra expertise toenemen. Temeer als vanuit de private tak van
de corporate governance de rol van het streven naar shareholders’value (verzekeraars) of
het belang van de sponsor (pensioenfondsen) de druk op het behalen van betere of
boven-markt-gemiddelde rendementen opschroeft (’tucht’ van de markt!). Vanuit
deze beleggersinvalshoek, maar eveneens vanuit andere bedrijfsmatige facetten –
zoals productie, distributie en organisatie – rijst periodiek de vraag naar: specialise-
ren of parallelliseren, respectievelijk differentiëren of integreren?! Met de groeien-
de behoefte aan expertise op de diverse onderdelen van het bedrijfsproces kan uit-
besteding (‘outsourcing’) dan een prima oplossing bieden. Een richting die
uiteraard het management van de instelling, en daarmee ook de toezichthouder,
met nieuwe problemen confronteert.

Naast beleggingsrisico’s en debiteurenrisico’s moet er in dit verband van ver-
schuivende risico’s ook aandacht worden geschonken aan de gebruikelijke verzeke-
ringsrisico’s. Het eerste onderdeel daarbij is het risico van de foute premiestelling.
Te lage premies leiden op den duur – vooral bij langdurige contracten – tot erosie
van het eigen vermogen, en dus tot een aantasting van de continuïteit van het bedrijf
en het vermogen om aan de geldende verplichtingen te voldoen. Drie hoofdfacto-
ren spelen een rol bij de verklaring van dit verschijnsel van ‘underpricing’ bij het
verzekeringsrisico, nl. (i) foute inschatting vooraf van de kansen op schadegevallen,
(ii) foute inschatting vooraf van de schadelasten bij gegeven schadekansen, en (iii)
concurrentiële redenen om met lagere premies de markt te bewerken. Voor wat be-
treft de bepaling van kansverdelingen gaat het vaak om bijzondere redenen. Zoals
altijd is dit een probleem bij nieuwe verzekeringsvormen (bijvoorbeeld: zieken-
geldverzekering, zoetwater overstromingsricico’s, milieuschadepolissen, verplich-
te solidariteit man/vrouw et cetera). Dit probleem doet zich recentelijk vaker voor
in verband met politieke druk, respectievelijk reorganisatie van de sociale zeker-
heid, concurrentiedruk vanuit het buitenland of nieuwe technologieën. Verder is
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van groot belang de stijging van allerlei catastroferisico’s, samenhangend met zowel
klimaatveranderingen als met keteneffecten. Ook de schadelasten zijn tegenwoor-
dig volatieler dan vroeger, onder meer vanwege de gewijzigde claimcultuur (inclu-
sief toepassing van het regresrecht en de kans op meer frauduleuze claims), de juris-
prudentie en de toenemende complexiteit van de gevallen. Hiernaast lijken er
versnellingen op te treden vanuit de medische technologie (ziektekosten, meer
‘lang-leven’ risico bij pensioenfondsen en levensverzekeraars). De toegenomen
concurrentie plus de gereduceerde bufferende rol van zelfreguleringsafspraken be-
tekenen ten slotte een directe druk op gezonde premieniveaus. Vanzelfsprekend
blijft dit niet zonder reacties in de betrokken deelmarkten,23 maar vooralsnog lijkt
dit een structurele zaak te blijven. Dit zo zijnde, mag men voorts aannemen dat het
benadrukken van integer marktgedrag hierdoor extra belangrijk wordt.

Een ander verschijnsel van de laatste tien jaren is het financiële conglomeraat,
dat wil zeggen economische groepsvorming in welke juridische vorm dan ook over
de grenzen van één type van de financiële sectoren heen.24 Het gaat hierbij in toene-
mende mate om sector- en grensoverschrijdende internationale groepen met een
toenemende graad van complexiteit. Dit laatste ook door de tendens om de aanstu-
ring via ‘business-lines’ in plaats van via de traditionele juridische structuren te ver-
richten. Nieuwe of grotere risico’s hiervan – al staan daar uiteraard ook voordelen
tegenover, waaronder de grotere risico-diversificatie! – zijn:
• kans op meer operationele risico’s vanwege de complexiteit;
• kans op gebrek aan transparantie voor klanten en toezichthouders;
• kans op besmettingsgevaar tussen groepsonderdelen;
• kans op het boekhoudkundig meervoudig gebruiken van aansprakelijk kapitaal

(‘multiple gearing’);
• kans op ongewenste toezichtsarbitrage (tussen landen of sectoren);
• kans op niet-economische transacties tussen groepsonderdelen;
• kans op te grote risicoposities ten opzichte van derden, en
• kans op benadeling van de consument (misbruik gegevens, koppelverkoop of

opbouw van monopoloïde posities).

Het zal duidelijk zijn dat de financiële toezichthouders nieuwe antwoorden moeten
geven, zowel in eigen land als voor wat betreft de groeiende internationale dimensie
van dit verschijnsel.
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Ten slotte wijs ik als afsluiting van deze opsomming van dynamische verschui-
vingen met betrekking tot het reilen en zeilen van verzekeraars en pensioenfondsen
(nogmaals) expliciet op de corporate governance-ontwikkelingen. Aan de private zijde
hiervan zien wij het Angelsaksische model, getrimd door het streven naar sharehol-
ders’value, aan momentum winnen als antwoord op het regime van de internationale
kapitaalmarkt25 en het economisch liberalisme. Afgezien van de beïnvloeding van de
volatiliteit van de kapitaal- en effectenmarkten levert dit een positieve bijdrage aan
het toezichthouderswerk. Immers, betere rendementen verlagen de kans op decon-
fitures (ceteris paribus).26

Aan de publieke zijde vinden we hervormingen zijdens de overheid. Naast alge-
mene wijzigingen, zoals die in het mededingingsbeleid, het vennootschapsrecht en
de jaarverslagwetgeving, zijn specifieke maatregelen soms van indringend belang.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de afbakening tussen verzeke-
ringsmaatschappijen en pensioenfondsen en de zogenaamde deregulering (dat wil
zeggen voorgenomen liquidatie) van de beroepspensioenfondsen. Dergelijke wet-
telijke bepalingen kunnen grote effecten hebben op de betrokken instellingen. Zon-
der direct een negatief oordeel uit te willen spreken over het gewijzigde regime met
betrekking tot de ontheffingscriteria voor de verplichtgestelde bedrijfs(tak)pen-
sioenfondsen, biedt dit wel een schoolvoorbeeld van de politieke beïnvloeding van
(bijvoorbeeld) het tactische beleggingsbeleid van zulke fondsen (namelijk minder
risico’s durven nemen), gegeven de gekozen strategische asset mix.

Het bovenstaande biedt een voldoende representatief tableau van de dynamiek
in de sector verzekeraars en pensioenfondsen. Dit als vertrekpunt voor de centrale
vraag naar de dynamiek in het financiële toezicht.

Dynamiek in het financiële toezicht op pensioenfondsen en
verzekeraars27

Gegeven de bovenomschreven dynamiek in de sector van de verzekeringsmaat-
schappijen en pensioenfondsen is de vraag aan de orde hoe het financiële toezicht
hierop reageert. Immers, een adequaat toezicht is het soort toezicht dat zich qua
probleemanalyse, qua empirisch bereik en qua methoden en instrumentarium tijdig
rekenschap geeft van dergelijke veranderingsprocessen.28 Dit is natuurlijk een
mooie volzin, maar belangrijker is de vervolgvraag hoe dit in de praktijk wordt uit-
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gewerkt en gerealiseerd. Ik zal hierover eerst enkele meer generaliserende opmer-
kingen maken, waarna ik vervolgens op twee bijzondere terreinen meer diepgaand
zal ingaan.

Voor de navolgende meer generieke beschouwingen is het nuttig om onder-
scheid te maken tussen: (a) het niveau van de toezichtsdoelen, (b) de interrelaties
tussen onderscheiden toezichthouders, (c) de toezichtsbenadering, (d) het analy-
tisch toezichtsinstrumentarium, en (e) het sanctieinstrumentarium.

Op het vlak van de toezichtsdoelen zie ik de volgende ‘trends’ als nodige aanpas-
singen van het dynamisch toezicht. Allereerst neemt het bereik en de intensiteit van
de directe consumentenbescherming toe. Dit regardeert niet alleen de informatie-
verstrekking, maar ook de verdere bescherming (minimumeisen, afkoelingsperio-
den, internetbeveiliging, garantieregelingen en dergelijke). Ook het zogenoemde
gedragstoezicht zal worden geïntensiveerd, met inbegrip van het integriteitstoe-
zicht. Meer en meer zal het Angelsaksische type van market conduct-normen wette-
lijk worden voorgeschreven en gecontroleerd. Ondanks de (wellicht) grotere mon-
digheid van de burger als consument past deze aanpassing van het toezicht bij het
flankerend politieke beleid van de versterkte marktwerking in de financiële secto-
ren.29

Evenzo zal het soliditeitstoezicht op de financiële instellingen worden geactuali-
seerd. In feite is dit een continu proces. Accenten worden daarbij gelegd op zaken
als transparantie, groepskarakteristieken en groepsinterrelaties (solo-plus toe-
zichtsmodel), explicitering van risicoprofielen, respectievelijk rol van het risicoma-
nagement, en de bevordering van meer prospectieve toetsen. Dit laatste zonder te
vervallen in de fouten van het materiële toezichtsmodel, waarbij vooraf premieta-
rieven en producten moeten worden goedgekeurd. Het gaat hier dus om een ade-
quate accommodatie van het toezicht, niet om dirigisme.

Een derde aandachtspunt is het opkomen van meer ‘systeemtoezicht’, en wel in
twee verschillende betekenissen: in de eerste plaats het meer en meer toezicht gaan
houden op interne systemen – vooral ook controlesystemen – van de financiële in-
stellingen, al of niet met inschakeling van de expertise van certificeerders (zoals ex-
terne accountants, actuarissen, EDP-auditors en dergelijke). Het reguliere toezicht
krijgt daarmee enige trekken van meta-toezicht. In de tweede plaats in de betekenis
van het financiële systeem als geheel (ofwel het macro-stabiliteitstoezicht). Van-
ouds was dit het monetaire toezicht, maar de dominante rol van de kapitaalmarkten
èn het ontstaan van zowel nationale als internationale grote financiële conglomera-
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ten, plus de intensivering van de onderlinge relaties tussen de financiële spelers, be-
werkstelligen een verbreding van de relevante spelers en hun toezichthouders.

Hiermee belanden wij op het terrein van de interrelaties tussen de diverse toezicht-
houders. Waar het hierbij om gaat is niet zozeer de institutionele vraag hoeveel en
welke toezichthouders een land dient te hebben,30 maar het feit dat – welke confi-
guratie er qua toezicht ook bestaat – een voldoende mate van coördinatie van ge-
houden toezicht moet worden gecreëerd. Dit geldt niet alleen binnen een jurisdic-
tie, of men nu één of meer aparte toezichthouders heeft (want zelfs binnen het
zogenaamde integrale FSA-model is interne coördinatie noodzakelijk), maar ook in
toenemende mate is een internationale afstemming gewenst. Ik voeg hier nog een
opmerking aan toe. Verschijnselen als conglomeraatvorming en toezichtscoördi-
natie over sectoren en landsgrenzen heen doen de vraag naar convergentie en har-
monisering van begrippen, normen, methoden en data-eisen sterk groeien. Har-
monisering is meestal ook een prima instrumenteel doel, maar het mag geen botte
uniformering zijn. Analogieredeneringen zijn weliswaar verleidelijk, maar lang niet
altijd degelijk genoeg.

Het derde onderscheiden niveau van de toezichtsbenadering levert mij de vol-
gende algemene opmerkingen op. In lijn met de ‘systematisering’ van het toezicht
op het eerste niveau van de doelen én het tweede niveau van de coördinatie tussen
toezichthouders zien wij hier de gevolgen op het vlak van de toezichtsmodellen.
Meer modelmatige benaderingen van op zichzelf steeds complexer wordende
financiële instellingen, hun interrelaties, transacties en posities. Dit geldt vooral de
risicomodellering en analyse, de controlesystemen (zowel interne als externe), de
solvabiliteitstoetsing (in ruime zin, dat wil zeggen met inbegrip van de technische
voorzieningen en de mate van matching met de beleggingen), en het streven om
ook de verschillende operationele risico’s systematischer in kaart te brengen. Bo-
vendien maakt deze meer modelmatige aanpak het wenselijk de vaak statische
metingsmethoden uit het verleden aan te vullen met (of zelfs te vervangen door)
meer dynamische toets- of calculatiemethodieken (ook bij toetsing van de solvabili-
teit).

Het vierde en vijfde niveau van het analytische en het sanctie-instrumentarium
sluiten aan op de bovengenoemde ontwikkelingen. Hierbij moeten wij denken aan
de volgende zaken. De benadrukking van risicoanalyses, risicoprofielen en risico-
managementsbeoordeling zal leiden tot enerzijds gestroomlijnde robuuste model-
len als referentiebasis voor de toezichthouder, naast verfijnde op de specifieke in-
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stelling toegesneden risicomodellen, die toegelaten kunnen worden omdat voldaan
wordt aan te stellen kwaliteitscriteria. Bovendien zullen dergelijke modellen zoveel
mogelijk prospectieve elementen dienen te incorporeren, waardoor niet alleen een
momentane en een retrospectieve beoordeling plaatsvindt, maar ook een meer dy-
namische taxatie van grootheden als risicoprofiel en solvabiliteit kan worden ver-
kregen. Dynamisch mijns inziens niet in de zin van een continu (‘dagelijks’ of ‘we-
kelijks’) meten.31 Wel in de zin van het zo tijdig mogelijk steeds opnieuw inschatten
van de stand van de verwachte zaken.

Hierop sluit de benadering van voorschriften aan de administratieve organisatie
en de interne controlesystemen aan – dit in ruime zin, dat wil zeggen inclusief com-
ponenten als de corporate governance-structuur van een instelling, de integriteitsnor-
men en procedures en de eisen die gesteld moeten worden aan de ICT-systemen.
Qua aanpak en qua instrumentarium zal de behoefte aan differentiatie en flexibili-
teit toenemen. Niet alleen op basis van instellingskenmerken, zoals aard van de bu-
siness, complexiteit, schaalgrootte of beleggingsstrategie. Eveneens naar de mate
van soliditeit, dus zowel qua solvabiliteit als qua betrouwbaarheid. Naast geschikte
modellen en methoden voor de monitoring van periodieke informatie zal steeds
meer gebruik worden gemaakt van controlebevindingen van certificeerders, onver-
wachtse diepteboringen respectievelijk quick scans, én van speciale audits.

Ook met betrekking tot het sanctie-instrumentarium is differentiatie en flexibi-
liteit gewenst. Flexibiliteit uiteraard niet in de betekenis van willekeur, maar in de
zin van zowel proportionaliteit en functionaliteit als in de zin van aanpassing aan het
intreden van gewijzigde omstandigheden. Ook differentiatie qua sanctionering is
van belang, omdat de situatie zowel als de aard van de instelling respectievelijk de
kwaliteit van de bestuurders aanmerkelijk kunnen uiteenlopen. Vanzelfsprekend
wordt de ruimte voor zulke differentiatie begrensd door het streven naar rechtsge-
lijkheid en rechtszekerheid. Een beroepsprocedure tegen beslissingen van de toe-
zichthouder is daarbij noodzakelijk. Edoch, in bepaalde gevallen mag het instellen
van beroep geen schorsende werking hebben.

Tot nu toe werden tamelijk generieke opmerkingen gemaakt over wat dyna-
misch toezicht met zich meebrengt voor de sectoren van pensioenfondsen en verze-
keringsmaatschappijen. Teneinde in meer concrete termen te kunnen spreken, zal
ik ter nadere adstructie meer in het bijzonder ingaan op twee specifieke thema’s,
namelijk (i) de nieuwe actuariële principes voor pensioenfondsen, en (ii) het toe-
zicht op financiële conglomeraten (waar verzekeraars nauw bij betrokken zijn).
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(Nieuwe) Actuariële Principes Pensioenfondsen

De vigerende actuariële principes32 dienen als explicitering van het toetsingsbeleid
van de Verzekeringskamer – als toezichthouder op de verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen in Nederland – op de voldoende prudente calculatie van de
verplichtingen. De actuariële principes bieden daarmee tevens een kader voor het
oordeel van bestuurders, actuarissen en accountants. De formele status is die van
een beleidsregel van de Verzekeringskamer, dat wil zeggen gepubliceerde toetsings-
normen met een overwegend indirect verplichtend karakter.33 Indirect, want het
biedt primair een samenhangend kader van uitgangspunten om een dergelijke toet-
sing uit te voeren (plus een zekere standaardiserende werking). Overwegend indi-
rect verplichtend, want bepaalde componenten van het kader zijn dwingend voor-
geschreven, zoals bepalingen met betrekking tot de zogenoemde rekenrente.34

Het zou (mij) hier te ver voeren om echt in te gaan op de inhoud van deze vige-
rende actuariële principes. De kern ervan is het verschaffen van een kader voor het
uitvoeren van een toereikendheidstoets op de voorzieningen. Bij de vaststelling van
de APP is reeds aangegeven dat op redelijk korte termijn een herziening ter hand
zou worden genomen. Dit stoelde op de volgende drie redenen: (a) verschillen
tussen APL en APP, (b) leereffecten vanuit de geëxpliciteerde toetsingspraktijk, en
(c) het verwerken van gesignaleerde dynamische trends in financiële markten, insti-
tuties en externe regelgeving. Ik maak nu in het kort enkele opmerkingen bij deze
drie categorieën, ter verheldering.

Vanaf het begin verschilden de APL en APP onderling. Dit vloeide onder meer
voort uit het feit dat de APL meer uitging van nominale verplichtingen plus daarte-
genover staande vastrentende beleggingen en daardoor in feite meer rigide was.
Het verzekeringskarakter van pensioenfondsen is dusdanig afwijkend qua verplich-
tingen, financiering en beleggingen dat de APP flexibeler werden opgezet (op basis
van de toen reeds geldende toezichtspraktijk). Daarbij werd niet alleen een actua-
riële verklaring gevraagd over de momentane (doorgaans per ultimo van een kalen-
derjaar) bestaande verplichtingen en de daartoe aanwezige vermogenswaarden,
maar voor de pensioenfondsen óók een extra verklaring met betrekking tot het ook
op langere termijn gedekt zijn van de bestaande verplichtingen. De crux bij dit laat-
ste ligt bij het begrip weerstandsvermogen dat gezien de mogelijke toekomstfluctu-
aties van de beleggingen en de verplichtingen een voldoende bufferend vermogen
moet hebben om niet te grote onderschrijdingskansen te krijgen van de normatieve
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dekkingsgraad (= verhouding tussen aanwezige waarden en verplichtingen). Juist
het beleggen in gemiddeld hoger renderende, maar sterk volatiele zakelijke waar-
den door de fondsen is hierbij een belangrijke achtergrond.

Vervolgens de zogenoemde leereffecten. Deze treden uiteraard altijd op. Soms
is een verfijning van regels het gevolg, soms juist het omgekeerde. Een enkele indi-
catie. Werkendeweg is enerzijds het belang van een goede matching tussen opbreng-
sten en uitbetalingen in de toezichtspraktijk scherper naar voren gekomen, ander-
zijds is het toenemende belang van aandelenbelegging (met het oog op extra
rendement, betere bescherming tegen inflatie respectievelijk index-linked ver-
plichtingen) een ondergraving van matchingscalculaties. Een andere ervaringswijs-
heid is dat andere waarderingen dan de actuele waarderingen van activa (zoals bij-
voorbeeld marktwaarden bij going concern respectievelijk liquidatiewaarden bij
discontinuïteit) echt een verduisterd beeld van de financiële positie verschaffen.

Een laatste vermelding verdient in dit verband het aangescherpte inzicht dat een
dynamische of meer prospectieve invulling van een toereikendheidstoets tal van
nieuwe vragen oproept, zodat er nog geen sprake is van evidente helderheid van
aanpak. Van een geheel andere orde is de ervaring van de toezichthouder dat de ene
groep van onder toezicht staande instellingen en actuarissen vraagt om zo strikt
mogelijke normstellingen, terwijl de andere groep zoveel mogelijk op vrijheid van
eigen invulling aandringt.

Ten slotte de meer externe ontwikkelingstrends die van direct belang zijn op het
denken over toereikendheidstoetsen. Al genoemd werd de tendens om activa zo-
veel mogelijk verplicht te waarderen tegen actuele waarden, dat wil zeggen markt-
prijzen, geamendeerde marktwaarden in verband met objectieve disagio’s of bena-
derde of getaxeerde marktwaarden. Dit geldt voor alle financiële sectoren. De APL
en APP zaten reeds op deze koers die recentelijk sterk aan kracht heeft gewonnen
door de richtlijnen van de IAS.35 Men denke aan de recente heftige discussies over
de toepassing van het begrip fair value in de financiële sectoren.

Hierop sluit een discussie aan over de beste methode om de toekomstige ver-
plichtingen in het heden te waarderen. Welke set van discontovoeten zijn hiertoe
optimaal? Anders gezegd, welk systeem moet er logischerwijs in de plaats komen
van de fictieve vaste rekenrente? Meer uitgaan van de actuele rentetermijnstructuur
(vooral bij dynamische toereikendheidstoetsen respectievelijk bij onderlinge verge-
lijking van meerdere statische toetsen) lijkt voor de hand liggend. Maar hoe om te
gaan met de stochasticiteit van toekomstige (inkomende en uitgaande) kasstromen
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respectievelijk met de variaties in de rentetermijnstructuur? En, van welke kapitaal-
markt? En is de markt van de overheidsobligaties in de toekomst nog diep genoeg?
Kortom, vele vragen, die vooral van belang zijn omdat een perfecte matching van
inkomende en uitgaande kasstromen slechts een academisch geval is, en overigens
ook geen doel op zichzelf is.

Een derde discussielijn hangt samen met het nadenken over aanpassingen in het
EU-systeem van solvabiliteitsvereisten voor verzekeraars. Dit is van direct belang
voor de bij verzekeraars direct verzekerde collectieve pensioenen en van afgeleid
belang vanwege de toenemende politieke en institutionele druk om een zo ‘gelijk
mogelijke’ concurrentiepositie tussen pensioenfondsen en levensverzekeraars te
creëren.36 Deze EU-discussie vindt plaats op drie fronten. Min of meer afgerond is
de kortetermijnproblematiek, die vooral gaat over het ophogen en indexeren van
nominale solvabiliteitsminima respectievelijk over een aparte extra eis met betrek-
king tot het long tail schadebedrijf. Van meer gewicht is de verdergaande (en langer
durende) discussie over kwesties als: verdere harmonisering van de waarderings-
grondslagen, flexibilisering van de rekenrentesystematieken respectievelijk het
meer gewicht geven aan de componenten kredietrisico en waardevolatiliteit in de
vereiste solvabiliteitsmarges. (Dit laatste mede naar analogie van de solvabiliteitsei-
sen in landen als de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië en de bancaire
Bazelse benadering!). Deze problematiek hangt uiteraard ook nauw samen met de
onderliggende problematiek van de mate van gewenste prudentie in de totale ver-
mogensvereisten van verzekeraars, en dus ook pensioenfondsen. Met andere woor-
den (en heel ruw uitgedrukt!), welke ruïneringskans wil men accepteren, en op
welke wijze wordt zo’n ‘ruïneringsscenario’ gedefinieerd (zowel qua tijdshorizon
als qua aantal variabelen en toegelaten of verplichte scenario’s). Belangrijke vragen
voor het definiëren van toereikendheidstoetsen. Hiernaast bestaat er een andere sa-
menhangende problematiek, namelijk: hoe kunnen of moeten de totale vermogens-
eisen opgesplitst worden in termen van verplichtingen of voorzieningen (dat wil
zeggen ‘vreemd’ vermogen) versus reserves of aansprakelijk vermogen (dat wil
zeggen ‘eigen’ vermogen), dan wel is er eigenlijk geen behoefte aan een tussenvorm
van temporeel beklemd of ‘onbepaald’ vermogen,37 dat afhankelijk van tijd en om-
standigheden zowel de ene of andere definitieve vorm kan aannemen.38

Ten slotte is van invloed de institutionele verschuiving van de aard en de rol van
het pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt ontegenzeggelijk geprofessionali-
seerd. Het wordt daarbij ook steeds meer een expliciete economische realiteit,
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waarvan de sponsorende ondernemingen marktconforme rendementen vragen,
omdat enerzijds de relatieve bijdrage van premieontvangsten bij rijpende fondsen
(vergrijzing!) afneemt en anderzijds juist stabiel lage premies van groot belang zijn
voor het laaghouden van de arbeidskosten (plus een Europese concurrentiedimen-
sie). Dit soort van ontwikkelingen moet in acht worden genomen bij het ontwerpen
van toereikendheidstoetsen.

Ik mag ervan uitgaan dat bovenstaande beschouwingen voldoende hebben ver-
helderd dat een nieuwe versie van de APP (en APL) niet alleen wenselijk is, maar te-
vens nogal wat hoge horden heeft te nemen, zelfs in het geval men zich beperkt tot
de functie van een toereikendheidstoets. Nieuwe APP dienen dan ook zó te worden
vormgegeven dat de volgende doeleinden zoveel mogelijk worden gerealiseerd:
(i) het in acht nemen van de vereiste prudentie, (ii) het bevorderen van transparan-
tie, (iii) het aansluiten op de bestaande dynamiek van en rond de pensioenfondsen
(resp. andere relevante financiële instellingen) en (iv) het aansluiten op het primaat
van risicoprofiel en risicomanagement.

Het is bovendien gewenst om praktisch werkbare regels te ontwerpen, waar-
voor bij betrokkenen en deskundigen ook voldoende draagvlak bestaat. Met het oog
op dit laatste heeft de Verzekeringskamer een zorgvuldig gefaseerd ‘bouwproces’
gepland. Eerst een uitgangspuntennotitie,39 vervolgens de globale uitwerking met
explicitering van de in te zetten parameters respectievelijk de eisen die aan interne
modellen gesteld moeten worden, en ten slotte de definitieve actuariële en be-
drijfseconomische principes zelf, uitgewerkt voor de subsectoren pensioenen, le-
vensverzekeringen, schadeverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen. Dit
laatste gaat gepaard met een invoerings- en overgangstraject.

Welke karakteristieken zullen deze nieuwe actuariële principes, en in het bij-
zonder de APP, vertonen? En, in welke mate zien we daarin de eerder beschreven
dynamica weerspiegeld (naast het feit van de relatief snelle vervanging)? Volgens de
(concept) uitgangspuntennotitie40 gaat het allereerst om de navolgende hoofdlijnen,
waaraan een persoonlijke inkleuring is toegevoegd.

Het gaat vooralsnog om een prudentiële toereikendheidstoets, gebaseerd op re-
alistische grondslagen en normen. Dit betekent dat het (nog) niet gaat om jaarreke-
ningsverslaggeving (balans respectievelijk verlies- en winstrekening). Uiteraard is
convergentie op dit laatste terrein wenselijk, maar niet eenvoudig. Wellicht is op
langere termijn een geleidelijke reductie van verschillen mogelijk, al of niet ge-
paard gaande met een ‘herleidingstabel’.
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In vergaande mate zullen de waarderingen plaatsvinden tegen actuele waarden.
Dit geldt allereerst voor de activa. Bij liquide vermogenstitels levert dit in het alge-
meen weinig problemen op. Economisch gezien reflecteren dergelijke marktwaar-
den de tegen de (kapitaalmarkt)rente-termijnstructuur gedisconteerde toekomsti-
ge opbrengsten met inbegrip van de ingeschatte risico’s, zoals de marktspread voor
de ingeschatte kredietrisico’s. Bij minder liquide vermogenstitels moet men zich
behelpen met schattingen of taxaties, waarbij soms (ook internationale) analogie-
redeneringen toegepast kunnen worden. Ook aandelen en andere zakelijke waar-
den zullen op deze manier behandeld worden.

Deze benadering, vanuit de invalshoek van actuele waarden, zal ook ten aanzien
van de verplichtingen gestalte krijgen. Dat wil zeggen dat de traditionele aanpak
met behulp van een vaste maximale (herbeleggings)rekenrente zal worden terugge-
drongen. Wellicht niet helemaal verlaten, omdat een rentetermijnstructuur met
weinig echt langlopende titels waarschijnlijk moet worden aangevuld met een ver-
onderstelling op dit punt, dan wel moet worden geconstrueerd op basis van swap-
curves.

Een eerste (onder)schatting van de verplichtingen is die op basis van de ver-
wachtingswaarde, steeds uitgaande van een perfecte matching met de tegenover de
verplichtingen staande met zekerheid renderende beleggingen.41 Het gaat hierbij
slechts om een ‘gemiddelde’, dat wil zeggen een 50%-overschrijdings- èn 50%-on-
derschrijdingskans, althans bij een symmetrische kansverdeling van het onderlig-
gende stochastische proces. Deze waardering is apert te laag (zelfs bij de veronder-
stelde perfecte matching). Hierbij dienen twee opslagen te worden gevoegd.
Allereerst is dit de market value margin, dat wil zeggen de extra waarde die ‘op de
markt’ moet worden betaald aan een partij die de verzekeringsportefeuille over-
neemt.42 Vervolgens een prudentiële opslag, zodanig dat aan de vigerende pruden-
tiële eisen wordt voldaan.43 Dat wil zeggen dat de resulterende onderschrijdings-
kans van de uiteindelijke verzekeringsverplichtingen op bijvoorbeeld 95% of 99%
wordt geprikt.

Voorts moet nog rekening worden gehouden met imperfecte matching. In de
praktijk is er vrijwel nimmer perfecte matching mogelijk (onder meer in verband
met de aard en de looptijd van de verplichtingen), terwijl ook vaak een bewuste
mismatch wordt gekozen (bijvoorbeeld belegging in zakelijke waarden tegenover
nominale verplichtingen). De voornaamste vormen van mismatch zijn:
• rentegevoeligheidsmismatch44
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• kredietrisico mismatch
• valuta mismatch.

Ook hierbij geldt weer dat op basis van het risicoprofiel én de gewenste prudentie-
normen een aanvullende waarde van de mismatchopslag op de technische voorzie-
ningen wordt bepaald. Vanwege het prominente belang van het specifieke risi-
coprofiel van de financiële instelling (respectievelijk die van te onderscheiden
deelportefeuilles) ligt het voor de hand een ruime plaats te geven aan de eigen inter-
ne risicomodellen van de instellingen. Dit betekent een terechte positieve prikkel
voor een goed risicomanagement. Daarnaast zal een robuust standaardmodel moe-
ten fungeren waarin, gegeven de minder gepreciseerde risicomodelleringen, op
een sterkere mate van prudentie moet worden gemikt.

Op welk prudentieniveau zullen de nieuwe actuariële principes moeten mik-
ken? Het meest voor de hand liggende antwoord is: op het huidige niveau, tenzij er
objectieve redenen zijn om dit peil te verlagen of te verhogen.45 De EU-discussies
omtrent aanpassing van de solvabiliteitsvereisten tenderen naar verhoging. Ook is
opvallend dat de gemiddeld aangehouden eigen vermogens bij verzekeraars veel
hoger zijn in verhouding tot de vereisten dan bij banken. Ook dit wijst op een eigen
inschatting dat de formele eisen bij verzekeraars eerder te laag zijn. Een laatste
overweging is dat de nieuwe actuariële principes zullen leiden tot explicitering van
voorheen stille reserves, zodat een geïnduceerde feitelijke verlaging van het pru-
dentiële niveau zal volgen (ceteris paribus).

Om welk soort van toereikendheidstoets gaat het eigenlijk? In ieder geval om
een toets op de toereikendheid van de aanwezige vermogensbestanddelen tegen-
over de per die datum bestaande verplichtingen, met inachtneming van de ver-
wachte risico’s tegen de gestelde prudentiële normen. Hoewel men met gediscon-
teerde kasstromen rekent, ligt het accent hierbij op de huidige verplichtingen. Dit is
dus een tamelijk statische toereikendheidstoets. In ieder geval is nog een nadere toe-
spitsing nodig, afhankelijk van de mate van (dis)continuïteit. Zo kan men hierbij on-
derscheiden naar: (i) waarderingen bij continuïteit van de bedrijfsvoering op de
aanwezige activa en passiva, (ii) waarderingen bij acute discontinuïteit (liquidatie-
scenario), en (iii) een eventueel wat langlopender (en dus minder drastisch) afwik-
kelingsscenario.

Het ligt echter voor de hand (later) ook meer prospectief-dynamische toereikend-
heidstoetsen te ontwikkelen. Dat wil zeggen, met een expliciete plaats ingeruimd
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voor ontwikkelingen in de portefeuille. Mede vanwege de samenhang met macro-
economische en andere voor de instelling exogene variabelen leidt dit tot een soort
van stress-testing op basis van (ook gestandaardiseerde) scenario analyses. Ook een
afwikkelingsscenario is hierbij een zinvolle variant.

Een minimum variant zou zijn om een toereikendheidstoets toe te laten passen,
die als tijdshorizon de bestandsontwikkelingen over de duration van de momentane
verplichtingen in aanmerking neemt.

Het voorgaande geldt vrij algemeen. Wat zal het specifieke extra zijn ten aanzien
van pensioenen of pensioenfondsen? Ik stip in dit verband drie punten aan. Aller-
eerst, hoe om te gaan met voorwaardelijk geïndexeerde verplichtingen. Dan handelt
het noch om puur nominale verplichtingen (waarbij nominale rendementen van
toepassing zijn), noch om zuiver geïndexeerde verplichtingen (waarbij – vanwege
het gebrek aan indexobligaties – geschatte reële rendementen maatgevend zijn).
Een waardering ‘daartussen’ is een logische conclusie, maar waar precies? Een mo-
gelijke oplossingsroute ligt mijns inziens in een nadere explicitering van de onder-
schrijdingskans welke men (als pensioenfondsbestuur, neen als sociale contract-
partners!) aanvaardbaar acht bij het te voeren indexatiebeleid, en uit dien hoofde
ook expliciet moet formuleren. Overigens lijkt een 50%-kans mij een minimum!

Een tweede aandachtspunt is de vraag of er voor pensioenfondsen net als bij ver-
zekeraars (bijvoorbeeld à la de onderlingen) een aparte (extra) vereiste solvabili-
teitsmarge dient te zijn bovenop de pensioenverplichtingen. Strikt juridisch gezien
is een pensioenfonds (meestal met de stichtingsvorm) weliswaar géén onderlinge,
maar sociaal gezien wellicht wel. Ook de wettelijke mogelijkheid om bij financiële
tekorten de opgebouwde pensioenaanspraken (in het ultieme geval) te korten, doet
hieraan denken. Trouwens, ook bepaalde algemene bedrijfsrisico’s worden in een
deel van de solvabiliteitsvereisten gereflecteerd (zoals bijvoorbeeld fraude en wets-
wijzigingsrisico’s, ICT-risico’s en reputatie-risico’s). Per saldo neig ik naar een ana-
logie-behandeling.

Ten slotte is er de intrigerende vraag of op enigerlei wijze rekening moet wor-
den gehouden met de continuïteit van de sponsor. Het gaat hierbij primair om de
context van de statische toereikendheidstoets onder de vooronderstelling van con-
tinuïteit. Waarom mag dan de norm dekkingsgraad niet lager worden gesteld? Hoe
zeker is echter zo’n veronderstelde continuïteit van de sponsor? Na hoogconjunc-
tuur komen weer andere perioden, waarin glorieuze bedrijven soms kopje onder
gaan. En wat betekenen fusies of overnames (door buitenlandse moeders)? Zelfs het
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verplichtgestelde bedrijfs(tak)pensioenfonds kent het risico van leegloop van de be-
drijfstak respectievelijk leegloop vanwege de verruiming van de ontheffingscriteria.
Bovendien, financieringstekorten treden vaak op in een periode dat de financiële
positie van de sponsor evenmin rooskleurig is. Juist nu het pensioenfonds in finan-
cieel opzicht steeds meer als een echt zelfstandige entiteit wordt beschouwd (waar-
bij in de financieringsovereenkomst steeds explicieter regels worden opgenomen
met betrekking tot afroming van overschotten), is het op voorhand vertrouwen op
zulke continuïteit van de sponsor ongewenst. Dit laatste nog geheel afgezien van de
bestaande wettelijke eis tot volledige affinanciering.

Het bovenstaande vormt naar mijn huidige inzichten de hoofdlijnen van de
nieuw te ontwikkelen actuariële principes voor de pensioenen en pensioenfondsen.
Gegeven de dynamiek van de materie zullen in het te volgen beleids- en implemen-
tatieproces nog vele zaken gepreciseerd moeten worden.46

Financiële conglomeraten en het toezicht

In het voorgaande werd het verschijnsel van de financiële conglomeraten reeds ge-
noemd als een nieuwe, wereldwijde uitdaging voor het financiële toezicht. En, niet
alleen voor de stabiliteit van het internationale financiële stelsel. Juist in ons land is
de rol van de (diverse typen van) financiële conglomeraten prominent op de finan-
ciële markten. Waarom? In elk geval mede vanwege de internationale gerichtheid
van marktspelers met een relatief beperkte thuismarkt. Ook vanwege het tijdige
politieke inzicht om per primo 1990 het zogenaamde structuurbeleid vergaand te
liberaliseren, mijns inziens eveneens door het op accommodatie gerichte financiële
toezicht, dat met het eerste Protocol tussen DNB en VK vorm kreeg in 1990. Hier-
in werd een vorm van aanvullend toezicht in het geval van de verschillende typen
van financiële conglomeraten gedefinieerd.47 Er werd vooral aandacht besteed aan
de transparantie van de groepsorganisatie, een signaleringstoets op de voldoende
aanwezigheid van aansprakelijk vermogen in de groep als geheel (met behulp van
deductie- en aggregatiemethoden), de grote externe posities en de intra-concern
transacties en posities. De effectuering van dit Protocolbeleid werd formeel opge-
hangen aan de te stellen voorwaarden van het ‘v.v.g.b.’-beleid.48 Nederland was
hiermee internationaal gezien een van de eerste landen met een specifieke toe-
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zichtsregeling voor dergelijke groepen. Globaal gezien kozen toezichthouders tot
voor kort de volgende typen van toezicht in het geval van financiële conglomeraten:
a Het volstaan met solotoezicht, dat wil zeggen het exclusieve toezicht op de

aparte gelicentieerde financiële instellingen. Dit is op z’n best een randoplos-
sing in het geval van zeer partiële banden (minderheidsbelangen).

b Het geconsolideerde toezicht, waarbij de groepsentiteiten integraal (of soms
pro rata) worden samengevoegd als ware het slechts één grote entiteit.47 In de
meest letterlijke vorm wordt hierbij het solotoezicht afgeschaft. Deze benade-
ring is slechts verantwoord als het om een min of meer homogene bancaire
groep gaat. Bij minder homogene combinaties, respectievelijk internationale
groepen, moet deze aanpak aangevuld worden met extra elementen zoals in ie-
der geval het solotoezicht en de intra-concern relaties. Daarmee wordt het een
‘geconsolideerd-plus’ model.

c Het solo-plus toezicht, waarbij het solotoezicht wordt aangevuld met een serie
van groepsrelevante elementen, zoals een aanvullende kapitaaltoereikendheids-
toets, intra-concern relaties maatstaven en een test op de totale externe posities.
Deze benadering, welke ook voor het Nederlandse Protocol werd gekozen, is
voortgevloeid uit het verzekeringstoezicht, dat immers veel meer met het ver-
schijnsel van heterogeniteit werd geconfronteerd.50

Er valt echter opnieuw beweging op dit terrein te signaleren. Dit heeft enerzijds te
maken met het gebruikelijke voortschrijdend inzicht uit het leerproces. Anderzijds
ook met een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals voortgaande schaalvergroting en
internationalisering. Wat dit laatste betreft is het volgende van belang.

Recentelijk duiken in de internationale discussies de termen blurring of financial
borders en financial convergence op, uiteraard met de stevige suggestie dat de onder-
linge verschillen binnen de financiële sector (in ruime zin) aan het verdwijnen zijn.
Enige nuancering is hier op z’n plaats. Een eerste verheldering is het onderscheiden
van vijf aspecten, namelijk: (i) financiële producten, (ii) financiële markten, (iii)
financiële conglomeraten, (iv) toezichtsmethoden, en (v) de institutionele vormge-
ving van het financiële toezicht.

Ad (i) Wat het eerste aspect betreft, is de cruciale vraag of het onderscheid tussen
de aparte financiële sectoren aan het verdwijnen is. Naast een gering aantal produc-
ten dat traditioneel raakpunten vertoont51 is er momenteel vooral sprake van verde-
re productspecialisatie én het stapelen van bestaande componenten tot nieuwe pak-
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ketten. Voor de cliënt lijkt hier wellicht sprake te zijn van enige vervaging (op grond
waarvan het toezicht verdergaande informatie-eisen gaat stellen). De cruciale vraag
hierbij blijft of vanwege de inherente verschillen in risico’s (soort en mate) het tra-
ditionele beginsel van de wettelijke specialisatie in stand moet blijven! Mijn ant-
woord op deze vraag is positief, te meer nu de vorming van financiële conglomera-
ten het aantal commerciële vrijheidsgraden voor de aanbieders van financiële
producten voldoende heeft verruimd.

Ad (ii) Wat het tweede aspect betreft, wordt het politieke belang van voldoende
level playing fields tussen de (producten van de) onderscheiden financiële sectoren
steeds meer benadrukt. Echter, wezenlijk verschillende producten kunnen vanwe-
ge substitutiekenmerken wel mét elkaar rivaliseren zonder daarmee identiek te
worden. Toezichtseisen dienen echter ‘geharmoniseerd’ te worden, wat niet het-
zelfde is als ‘geüniformeerd’. Evenmin betekent het relevant zijn van bijvoorbeeld
markt- en kredietrisico voor banken en verzekeraars het opleggen van identieke
solvabiliteitsvereisten, omdat in het algemeen de matching respectievelijk de sprei-
dingseisen substantieel uiteenlopen.

Ad (iii) Vooral het ontstaan van de sterke marktgroei van financiële conglomera-
ten wekken de sterkste indruk van het financiële convergentieverschijnsel (althans
in de kleinere Europese landen). Ook internationalisering, uniformering van naam-
geving van werkmaatschappijen en productmerken en vooral de inrichting van het
commerciële front-office langs business lines, gedifferentieerd naar klantengroepen
en/of distributiekanalen, bevorderen deze indruk. Dit alles kan echter goed inge-
past worden in het traditionele toezichtskader dat uitgaat van het wettelijk speciali-
satiebeginsel. Immers, de risico’s blijven op de juiste wijze gesepareerd in de juri-
disch scherp (ook intern) afgebakende back-offices.52 Er zijn echter nog enkele
andere ontwikkelingen te noteren in dit verband. Ten einde efficiëntievoordelen te
behalen, passen marktpartijen steeds meer uitbesteding van activiteiten toe (out-
sourcing). Het kan hierbij zowel om externe (dat wil zeggen buiten de groep) als in-
terne outsourcing gaan (dat wil zeggen binnen de groep). Weliswaar compliceert dit
het toezicht,53 maar het is een problematiek die ook buiten de financiële conglome-
raten optreedt. Het bijzondere in het onderhavige geval is echter het veelal gepaard
gaan met een vorm van centralisatie, dat wil zeggen dat ergens centraal in de groep
(meestal in of rond de topholding) een bepaald beleid en/of de uitvoering van de
over de groep gecumuleerde activiteiten wordt ondergebracht. Uiteraard betekent
dit op z’n minst dat operationele risico’s op dit niveau optreden, die van direct be-
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lang zijn voor het reilen-en-zeilen van de gelicentieerde onderdelen van de groep.
Ook al blijft men hierbij volledig en expliciet de risico’s en revenuen van de toeleve-
rende werkmaatschappijen onderscheiden (hetgeen een ‘must’ is voor adequaat so-
lotoezicht), het vormt op zichzelf uiteraard voldoende aanleiding tot aanvullend
groepstoezicht.

Ten slotte ziet men een verdere heterogenisering van financiële conglomeraten
optreden. Internationaal is dit veelal een samenklontering met niet-financiële
ondernemingen. In Nederland vooral een associatie met het pensioenbedrijf of met
uitvoeringseenheden van de sociale zekerheid (zoals bijvoorbeeld de ziekenfond-
sen). Dit laatste verschijnsel verdient de betiteling ‘hybride financieel conglome-
raat’.

Ad (iv) Ook een algemene convergentie van toezichtsmethoden wordt in de re-
cente toezichtsliteratuur gepropageerd. Ten dele is dit logisch. De wereld krimpt
en vooral de financiële conglomeraten hebben onderscheiden toezichthouders
dichter bij elkaar gebracht. En waarom zou men identieke zaken op een verschillen-
de manier behandelen? Edoch, identieke vragen zijn lang niet altijd identieke zaken!
Uiteraard zijn analogie-redeneringen mogelijk, maar niet altijd één-op-één toepas-
baar. Toch ziet men per saldo de overeenkomsten qua methodieken toenemen. Zo is
er bijvoorbeeld in het bancaire toezicht meer interesse in intercorrelaties van risi-
co’s en de toepassing van actuariële modellen voor de inschatting van kredietrisi-
co’s, terwijl er in het verzekeringstoezicht een groeiende interesse bestaat voor het
vervangen van exogene spreidingseisen voor de beleggingen (die staan tegenover de
verzekeringsverplichtingen) door kredietrisicomodellen. Al met al een goede ont-
wikkeling, welke overigens (nog) niets afdoet aan de zin van het wettelijk specialisa-
tiebeginsel. Men hoede zich echter voor een ongeclausuleerde oproep om alle sec-
torale verschillen in toezichtsmethoden en criteria af te schaffen. Veel zinvoller is
het te streven naar analoge methoden voor het aanvullend groepstoezicht bij finan-
ciële conglomeraten, rekening houdend met verschillen in typen van zulke groepen
en verschillen in nationale toezichtsregimes. Een impuls op dit vlak vloeit voort uit
(a) het in een aantal landen institutioneel integreren van het financiële toezicht,54 en
(b) de internationale samenwerking van de organisaties van financiële toezichthou-
ders, met name in het zogenoemde Joint Forum. Het Joint Forum is een gezamenlijk
overleg- en onderzoekforum van de drie relevante internationale moederorganisa-
ties.55 Het heeft de laatste jaren diverse Principles Papers met betrekking tot het toe-
zicht uitgebracht. Overigens zijn deze Principles nog tamelijk abstract en globaal
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(met uitzondering van de voorgestelde drie methoden om double gearing te bestrij-
den). De reden hiervan is dat in bepaalde landen nog weinig ervaring is opgedaan
met echt gemengde financiële conglomeraten, respectievelijk een grote politieke
terughoudendheid bestond (met name in de Verenigde Staten, Canada en Japan).

Ad (v) Wijzigingen in de institutionele opzet van het financiële toezicht werden
zojuist ook genoemd als een impuls op de financiële convergentie. De causaliteit
loopt dan van institutionele integratie naar (de kans op) methodologische conver-
gentie. Toch is dit niet zo’n simpel proces. Zo is er in het Scandinavisch toezicht –
behalve uitwisseling van personeel en analoge methoden van stress-testing – niet veel
veranderd. In Engeland zijn er wel vele plannen, maar is men nog niet verder dan
het experimenteel werken met transsectorale toezichtsequipes voor gemengde
conglomeraten. In Australië heeft men non-operationele topholdings toegelaten tot
financiële conglomeraten en experimenteert men met additionele – vooralsnog ta-
melijk willekeurige – kapitaalseisen voor zulke holdings. In de Verenigde Staten
mogen sinds kort ook gemengde conglomeraten ontstaan, maar de als topholding
toegelaten financial holding companies worden nog overwegend als een soort van
overkoepelende bankholding beschouwd.56

Ten slotte wordt er binnen de Europese Unie krachtig gewerkt aan een speciale
richtlijn voor het aanvullend toezicht op financiële conglomeraten, als sluitstuk op
de reeds bestaande richtlijnen voor bancaire respectievelijk verzekeringsgroepen.
Afgewacht moet worden welke impuls hiervan zal uitgaan.57 Wellicht kan het
voortschrijdend inzicht vanuit Nederland hieraan nog (weer) een goede bijdrage le-
veren.

Interessant wat dit laatste betreft is de adviesnota van januari 2000 van de Raad
van Financiële Toezichthouders inzake het aanvullend groepstoezicht aan de minis-
ter van Financiën. Deze laatste heeft dit advies geïncorporeerd in zijn nota ‘Toezicht
op Financiële Conglomeraten’ aan de Tweede Kamer (d.d. 17 juli 2000).58 Hierin
wordt een gezamenlijke verbreding van het aanvullend groepstoezicht voorgesteld,
ten dele via nieuwe wettelijke bepalingen59 en ten dele via herformulering van het
bestaande Protocol.60 Naast typisch nationale elementen zijn er ook enkele vernieu-
wingen van een breder belang. Ik noem de volgende drie thema’s. Allereerst de po-
ging om voor de groep als geheel – op basis van het risicoprofiel – totale kapitaals-
vereisten te gaan formuleren. Dit laatste op basis van een nog uit te voeren
empirisch gericht onderzoek (met inachtneming van bestaande EU-eisen). Dit be-
treft enerzijds ook kapitaalseisen voor niet-gelicentieerde onderdelen van de groep.
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Anderzijds bestaat de mogelijkheid van lagere eisen in verband met de optredende
diversificatie van risico’s (dat wil zeggen negatieve intercorrelaties). Ook het tegen-
gestelde is denkbaar. Vervolgens is de vormgeving van het ‘v.v.g.b.’-beleid interes-
sant voor de Europese regelgeving. Vooral de huidige asymmetrie in de bestaande
voorschriften tussen nationale en internationale acquisities en fusies is hierbij een
aangelegen punt dat nog opgelost moet worden. Als derde punt vermeld ik de te
kiezen classificatie-typologie voor een logische indeling met betrekking tot de
coördinatie tussen de betrokken uitvoerende toezichthouders. Naar mijn inschat-
ting kan het creatieve en vooroplopende Nederland op deze onderdelen een prima
bijdrage aan de Europese Unie leveren.

Afsluitend meen ik dat het toekomstige toezicht in het geval van financiële con-
glomeraten (en andere vergelijkbare financiële groepen of subgroepen) moet wor-
den gezocht in een verdere uitbouw van het solo-plus toezichtsmodel. Hierbij kun-
nen zowel consistentie als flexibiliteit zodanig worden toegepast dat op optimale
wijze rekening wordt gehouden met de specifieke karakteristieken van een groep
zonder verstoring van de concurrentieverhoudingen binnen en tussen (sub)secto-
ren. De introductie van een consistente set van specifieke kapitaalsvereisten voor de
financiële groep als geheel vormt daarbij een belangrijke stap in de richting van een
omvattend (comprehensive) toezichtsmodel.61

Voor wat betreft de institutionele vormgeving van het financiële toezicht is in dit
verband veel minder met zekerheid te stellen. Er bestaan nu eenmaal in de praktijk
meerdere en zeer uiteenlopende modellen. Voor elke variant gelden zowel voorde-
len als nadelen. Vermoedelijk zal de uiteindelijke invulling sterk afhangen van im-
pulsen uit de Europese Unie. Daarom wordt met meer dan gewone belangstelling
uitgezien naar de adviezen (en de besluitvorming erover) van de commissie-Lamfa-
lussy terzake van de fusies van de Europese effectenbeurzen. In ieder geval is – ook
met het oog op een effectief en efficiënt toezicht op Europese grenzen overschrij-
dende financiële groepen – een systematische generieke aanpak van de coördinatie
tussen toezichthouders een vereiste. Slechts dán kan het toezicht de dynamiek van
de markt adequaat volgen. Adequaat toezicht is in deze gedachtelijn dan ook pri-
mair zich accomoderend toezicht!
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Tot slot

Dames en heren, ik ben niet ingegaan op de vraag of het door mij te doceren vak wel
het predikaat wetenschap verdient. Maar zelfs als element uit de categorie ‘kunst-
leer’ kan het stellig bijdragen aan de nuttige – en voor sommigen noodzakelijke –
kennis van abituriënten van de onderhavige faculteit.

Dames en heren studenten, uw dorst naar kennis of wellicht uw behoefte aan
studiepunten, vormt de ultieme reden voor mijn onderwijsinspanningen. Moge u
er evenveel van leren als ikzelf.

Dames en heren van de Faculteit Economische Wetenschappen en Econome-
trie, voor de meesten onder u zal ik een vreemde blijven of een oude bekende. Voor
de kleine groep van meest ingewijden hoop ik gedurende luttele jaren een goede
collega te zijn.

Dames en heren van de Verzekeringskamer, heb dank voor de aan mij overgedra-
gen kennis en het aanscherpen van de ideeën tijdens gehouden discussies, vooral
hen die ik niet bij naam zal noemen, maar dit nu beseffen.

Lieve Gijsje, dank je wel voor je instemming met dit extra avontuur, ook al valt
het grotendeels in de periode na mijn met jou afgesproken vervroegde pensione-
ring.

Ik heb gezegd.
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Noten

1 Voorbeelden op economisch terrein zijn in Nederland: Registratiekamer, NMa, OPTA,
Dte. Denk ook aan extern toezicht op de certificerende accountants.

2 Volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal [Utrecht/Antwerpen; 12e druk; 1995;
p. 740] is het woord dynamisch afgeleid van òf ‘dunamikos’(= ‘vol uitwerking’), òf van
‘dunimis’ (= ‘kracht’).

3 Mijn definitie luidt: ‘Toezicht is het samenstel van activiteiten gericht op (a) het vaststel-
len van relevante feitelijke informatie, (b) het vergelijken van dergelijke empirische be-
vindingen met normen, en (c) het zonodig bijsturen van de instellingen respectievelijk
de sector als geheel.’.

4 De Algemene Rekenkamer kan slechts door middel van rapportages aan de Staten Ge-
neraal op indirecte wijze gevolgen trachten te bewerkstelligen.

5 Bron: Nederlandstalige versie van Insurance Company Ownership in the Netherlands,VK stu-
dies nr. 13, Apeldoorn 1997, p. 6.

6 Ik gebruik hierbij het adjectief ‘populistisch’, omdat (i) in de praktijk van het politieke
bestuur het beginsel wordt ingevuld als het ‘primaat-van-de-politici’ (in plaats van de
wetgever respectievelijk de beginselen van het overheidsbestuur), en (ii) omdat het te-
vens een reflectie is van de doctrine van de ‘volksdemocratie’.

7 Deze opvulling met nieuwe bindingen (normstellingen plus sancties) dreigen in een mo-
derne pluriforme samenleving steeds formeler van inhoud te worden. Men is ‘goed’ be-
zig, als men zich aan de regels houdt. Dit proces zal vermoedelijk gepaard gaan met een
verdere afkalving van het draagvlak onder de normen en waarden, zoals dat voorheen
voortkwam uit een geestelijke verbondenheid. Zeker bij een voortschrijdende interna-
tionalisering moet gevreesd worden voor oppervlakkige normen en waarden.

8 Dit hangt samen met: a) vage formulering van politieke belangstellingen, b) (partiële)
rivaliteit en samenhang tussen uiteenlopende doelstellingen, c) wisselende opvattingen
van politici, d) gebrekkige meetbaarheid van doelen (behandelde tijdsdimensie) en e) de
(wisselende) waarderingsgewichten van de ingezette middelen.

9 In de internationale toezichtsliteratuur aangeduid als market conduct of conduct of business
regels.

10 Dat wil zeggen de verzameling van instellingen die op bedrijfsmatige wijze handelen in
verzekeringscontracten (waartoe ook de pensioenovereenkomsten behoren).

11 Behoudens uiteraard de normale ARK-controle op de uitgaven van het toezichtsorgaan
zelf.

12 Ter gelegenheid van de derde generatie richtlijnen voor de verzekeringssector. Terzake
van de pensioenfondsen bestaat er nauwelijks Europese regelgeving. Een analoge keuze
geldt – zij het met graduele verschillen – voor de andere financiële sectoren.
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13 Ook de verschillende soorten, zoals bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioen-
fondsen, reken ik tot de ‘verzekeringssector’ (dat wil zeggen in ruime zin). Immers, een
pensioenfonds is ondanks de afwijkende afkomst, bestuursstructuur en specifieke regel-
geving in wezen een zaak van (onderling) verzekeren in de technische zin.

14 Ook hierbij lopen de wettelijke minimumvereisten nogal uiteen tussen de subsectoren
als levensverzekeringsmaatschappijen, (typen van) schadeverzekeringsmaatschappijen,
natura-uitvaartverzekeraars en pensioenfondsen.

15 Dit naast de indirecte consumentenbescherming die primair gericht is op de soliditeit
van de financiële instelling.

16 Een moeilijker vraag is in hoeverre een financiële toezichthouder moet toezien op de
compliance van de wetgeving in brede zin!

17 Men ziet dit al in de opbouw ervan: naast een strategisch beleggingsplan worden ook
tactische en operationele doelen en handelingslijnen geformuleerd.

18 Inclusief de jurisprudentie (bijvoorbeeld door wijziging van de verjaringstermijnen).
19 Als tegenwicht in de beoordeling van een risicoprofiel geldt vanzelfsprekend dat diversi-

ficatie risicodempend werkt (naast specifieke hedge-operaties).
20 Dat men activa of passiva in de balans niet waardeert volgens actuele waarden, doet hier-

aan de facto niets af (en zeker niet in afwikkelingsscenario’s).
21 Overigens kunnen ‘brede’ en ‘diepe’ markten zich stabieler gedragen, althans in theore-

tisch opzicht. Empirisch is de stand van zaken nog onvoldoende uitgekristalliseerd voor
de internationale kapitaal- en effectenmarkten.

22 Dit is eigenlijk een bancaire term in toezichthoudersland. De Nederlandse term is ge-
woon ‘debiteurenrisico’ (maar kan in de Engelse vertaling tot misverstand leiden). Hier
valt ook het niet-betalingsrisico van de claims op herverzekeraars onder dit risico.

23 Deze kans op hyperconcurrentie loopt uiteen per deelmarkt (en is mede afhankelijk van
aantal aanbieders, type product en kans op substitutie-effecten). Mogelijke consolide-
rende reacties in de markt zijn: fusies, overnames, portefeuilleoverdrachten naar zich
specialiserende aanbieders, uittreding en dergelijke, maar ook prijsdifferentiatie naar
speciale afnemersgroepen (hetgeen het gevaar van onverzekerbaarheid van restgroepen
oplevert doordat de verzekeringssolidariteit afbrokkelt).

24 Als (toezichthouders)definitie is sinds het begin van de jaren negentig gangbaar: ‘Een fi-
nancieel conglomeraat is een economische groep bestaande uit financiële instellingen,
met ten minste twee van de volgende drie typen van gelicentieerde instellingen catego-
rieën: kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en effecteninstellingen, en voor-
zover deze gelicentieerde tezamen een substantieel onderdeel van die groep uitmaken.’.
Zie bijvoorbeeld in: L. van den Berghe (ed.), Financial Conglomerates, Kluwer, Dor-
drecht/Boston/London; 1995, p. 18. Men kan m.i. overigens ook andere typen van ge-
licentieerde financiële instellingen aan de definitie toevoegen, zoals bepaalde beleg-
gingsfondsen (ICBE’s) en pensioenfondsen.
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25 Men ziet dit streven naar opgehoogde nettorendementen op het eigen vermogen over-
genomen worden door niet-beursgenoteerde ondernemingen (demonstratie-effect?).
Minder beïnvloed worden de onderlingen/coöperaties (waarbij overigens wereldwijd
sprake is van een voortgaande demutualisatie) en de (bedrijfstak) pensioenfondsen.

26 Wel verhoogt deze rendementsslag de kans op aspecten van onverzekerbaarheid in een
samenleving.

27 De term ‘financieel toezicht’ wordt hier in ruime zin gebruikt, d.w.z. inclusief elemen-
ten als het integriteitstoezicht en de directe consumentenbescherming.

28 Veranderingsproces in de ruimste zin van het woord, d.w.z. trends, cycli, kwalitatieve
sprongen en institutionele mutaties.

29 Vermoedelijk wordt deze financiële mondigheid wel hoog genoeg aangeslagen om niet
over te gaan tot een soort van rechtmatigheidstoezicht op de uitkeringen, gedaan door
financiële instellingen (mede in verband met de enorme kosten). Volstaan kan daarom
worden met passende garantieregelingen en transparante klachtenprocedures in de be-
drijfstakken.

30 Deze vraag is overigens interessant genoeg voor een voetnoot. Uitdrukkelijk stel ik dat
primair moet zijn wèlk toezichtsmodel resp. welk toezichtsinstrumentarium het meest
adequaat is. Daartoe is voldoende kennis, ervaring en affiniteit met de betreffende finan-
ciële sector essentieel. Pas daarna komt de pragmatische vraag naar de institutionele
vormgeving van het toezicht. Simpele oplossingen liggen vaak het meest voor de hand,
maar blijken bij enig doordenken ook duidelijke schaduwzijden te vertonen. Ook multi-
functionele inzet van personeel leidt in de praktijk vaak tot problemen. Zo blijken ban-
caire toezichthouders vrijwel nimmer de sui generis problemen van de technische voor-
zieningen bij verzekeraars en pensioenfondsen naar waarde in te schatten. Naast de
noodzaak van het behouden van zulke specifieke expertise is het van groot belang de be-
scherming van de langlopende verplichtingen zeker te stellen.

31 Hoewel op onderdelen kwartaalrapportages van belang zijn (vooral ten aanzien van de
beleggingen), loont het vooralsnog niet om de solvabiliteit bij gezond gefinancierde be-
drijven en fondsen frequenter dan jaarlijks te meten. Uitzondering vormen de riskante
gevallen (bijvoorbeeld die met een solvabiliteit lager dan anderhalf maal de vereiste).
Een nuttiger aanpak is het uitvoeren van stress-tests, liefst op basis van een geëigend risi-
comodel.

32 Momenteel zijn van kracht de Actuariële Principes Leven (APL) sinds 1994 en de Actu-
ariële Principes Pensioenfondsen (APP) sinds 1996.

33 De regelgeving kent immers diverse niveaus. Compact aangeduid: EU-richtlijnen, NL-
wetten, AmvB’s en ministeriële regelingen, VK-regelingen en VK-beleidsregels. Van
boven naar beneden neemt de formele status af, maar de inhoudelijke detaillering toe.
De ratio van dit goedwerkende systeem is uiteraard dat een zekere verfijning nodig is
voor de toepassing van regels en bovendien de behoefte aan flexibiliteit met de verfijning
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toeneemt. Tevens neemt de benodigde kennis naar beneden toe, al blijft de consultatie
naar ‘boven’ en ‘beneden’ uiterst belangrijk voor consistentie en draagvlak.

34 In feite vooral als het maximale her-beleggingsrendement van veilige vastrentende be-
leggingen op termijn, welke tevens als discontovoet voor de normale toekomstige ver-
plichtingen wordt gehanteerd.

35 Een ander voorbeeld van een jaarverslaggevingsrichtlijn (niet wettelijk dwingend) is een
recente concept-richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaglegging (gevormd door verte-
genwoordigers uit het bedrijfsleven en de accountancy) voor ondernemingen en onder-
nemingspensioenfondsen. De strekking hiervan is om de vermogens en de verplichtin-
gen (gesaldeerd) van de pensioenfondsen volgens bepaalde calculatietechnieken op de
balans van de sponsorende ondernemingen te zetten. Niet alleen wordt hiermee voor-
bijgegaan aan de juridisch zelfstandige en afgescheiden positie van het fonds in Neder-
land, maar ook spoort de voorgestelde calculatietechniek vooralsnog geenszins met de
gangbare. Een aanvullend bezwaar is de dichotome behandeling van de ondernemings-
versus de bedrijfs(tak)pensioenfondsen, een heilloze zaak, veroorzaakt door haastige
spoed en gebrek aan consistente afstemming.

36 Bovendien is het nog de vraag of men de nieuwe actuariële principes moet formuleren
op productniveau of op instellingsniveau! Het productniveau lijkt logischer, mede van-
uit de invalshoek van de mededinging. Anderszins gaat het uiteindelijk wel om het risi-
coprofiel van de specifieke instelling.

37 Andere mogelijke benamingen kunnen zijn ‘bivalent’, of ‘proto’ vermogen.
38 Een kernbezwaar van het bedrijfsleven (en sommige toezichthouders) is de sterke vola-

tiliteit in waarderingen, welke sterk kan doorwerken in de jaarlijkse vermogensmuta-
ties. Los van de mogelijkheid om via toespitsing van specifieke winstbegrippen dit pro-
bleem af te zwakken, kunnen een betere matching tussen activa en passiva en een vorm
van buffering door een meer prudentiële benadering van de waardering van de verplich-
tingen hier eveneens aan bijdragen.

39 Bovendien worden steeds eerst conceptversies gepubliceerd voor zowel gerichte (con-
sultatie) als algemene consultatie (met behulp van Internet).

40 De definitieve uitgangspuntennota wordt verwacht in oktober 2000.
41 Hierbij kan zich een toedelingsproblematiek ten opzichte van de activa voordoen (om-

dat de waarde hiervan die van de verplichtingen doorgaans zal overtreffen). Een eerste
oplossingsoptie is die van het (periodiek) oormerken van de desbetreffende activa. Een
tweede optie is (een passend percentage van) het totale pakket aan activa te nemen. Een
derde optie is het meest zekere respectievelijk best matchende deel van de activa te kie-
zen.

42 Deze opslag in bruto zin; dus geen saldering met overige transactiecomponenten zoals
commerciële goodwill of belastingrevenuen.

43 Dit compliceert de bovengenoemde toedelingsproblematiek, behalve bij keuze van de
tweede optie in voetnoot 41.
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44 Deze term ‘rentegevoeligheidsmismatch’ heeft betrekking op de invloed van een gewij-
zigde rentecurve op de waardering van een pakket verplichtingen en beleggingen. De
drie voornaamste componenten ervan zijn: (i) de yield mismatch, (ii) de duration mismatch,
en (iii) de convexiteitsmismatch.

45 Pensioendeelgerechtigden – en wellicht houders van levenpolissen – zullen vermoede-
lijk liever een hoger niveau van prudentie wensen, in tegenstelling tot werkgevers (ar-
beidskosten) en de politiek (concurrentie met buitenland; belastingopbrengsten).

46 Op basis van de relatieve aandelen van bancaire respectievelijk verzekeringsonderdelen
in het totaal vereiste solvabiliteitsvermogen van de groep als geheel werden drie typen
gedefinieerd, nl. primaire verzekeringsgroepen (met als leidende toezichthouder de
VK), primaire bancaire groepen (idem de DNB) en zuiver gemengde financiële conglo-
meraten (met gezamenlijke acties).

47 Ik wijs in dit verband nog op twee andere majeure problemen. Allereerst rijst de vraag
of, en zo ja hoe, men het bufferende weerstandsvermogen moet opsplitsen naar een deel
direct gerelateerd aan de voorzieningen en een overig deel (namelijk voor de benodigde
compensatie van ‘catastrofale’ gebeurtenissen). Vervolgens nog het bekende toezicht-
houdersdilemma, dat wil zeggen welke beleidsalgoritme een oplossing biedt voor het
probleem van de toezichthouder hoe lang hij de continuïteitsveronderstelling nog moet
handhaven.

48 ‘V.v.g.b.’ = ‘verklaring-van-geen-bezwaar’, die een (houdster)maatschappij nodig heeft
voor het houden van een belang in een financieel gelicentieerde instelling.

49 Het begrip ‘consolideren’ betekent in dit verband het reduceren en salderen door het
samenbrengen in een groter verband. Het specifiekere boekhoudkundig consolideren,
vereist het volgen van precieze voorschriften, waaronder uniforme waarderingsgrond-
slagen.

50 Het uiteenlopende karakter van het levens- en schadeverzekeringsbedrijf werd in de
eerste EEG-richtlijnen vertaald in een verbod op consolidaties in de toezichtsjaarreke-
ning.

51 Soms vraag ik mij af of er niet een te liberale interpretatie wordt gepraktiseerd in som-
mige landen van het wettelijk specialisatiebeginsel. Zo lijken gangbare vormen van het
‘kapitaliseringsproduct’ in zuidelijke EU-landen verdacht veel op bancaire producten.
Een andere (NL?) anomalie vloeit voort uit het feit dat het begrip ‘bank’ (als kredietin-
stelling) is beschermd (terwijl een bank vele andere soorten van financiële activiteit mag
uitvoeren) in tegenstelling tot de onbeschermde term ‘verzekeringsbedrijf’ (terwijl
daarbij een stringent verbod op nevenbedrijf rust!).

52 Ik prefereer deze term voor de localisering van risico’s, kosten- en winsten en de speci-
fieke balansen van de gelicentieerde werkmaatschappijen. Veelal wordt de term ge-
bruikt voor de administratieve verwerking van de cliëntgegevens. Daar is dan de term
mid-office karakteristieker voor, gezien de plaatsing in het productieproces.
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53 Het toezicht wordt hierbij ‘verlengd’ door het stellen van extra eisen op outsourcings-
contracten resp. het volgen van bepaalde posities/procedures bij de uitvoerende enti-
teit. Daarnaast rijst de vraag wélke kernactiviteiten een gelicentieerde financiële instel-
ling niet mag uitbesteden of afstoten.

54 Vooral bekend in het Verenigd Koninkrijk en een aantal Scandinavische landen. Op zich-
zelf betekent dit uiteraard nog niet een identiek toezicht op sectoraal verschillende in-
stellingen. Wel geeft het een extra aanzet tot het experimenteren met meer geharmoni-
seerde methoden en criteria.

55 Dit zijn in chronologische volgorde: (a) het ‘Basel Committee on Banking Supervision’,
(b) de ‘International Organisation of Securities Commissions’, en (c) de ‘International
Association of Insurance Supervisors’.

56 De FED, daarbij aangewezen als een umbrella-supervisor, lijkt in de praktijk het aanvullen-
de groepstoezicht nogal ‘bancair’ in te vullen.

57 Er bestaat enige beduchtheid dat men vanwege de haast zal kiezen voor de gemakkelijk-
ste weg, namelijk het volstaan met het opvullen van de bestaande lacune. Veel beter
– vooral voor de consistentie op de langere termijn – is een algemene benadering waar-
bij min of meer zuivere bancaire of verzekeringsgroepen (en wellicht andere typische
financiële groepen) als bijzondere gevallen kunnen worden ingepast.

58 De adviesnota van de RFT is als bijlage bijgevoegd. Men kan uit de onderlinge vergelij-
king inderdaad de beleidsparallelliteit afleiden. Wel is er een verschil qua klankkleur. Zo
spreekt de nota van Financiën (te) veel over ‘integratie’ van groepsactiviteiten resp. van
het toezicht. Voorts is nog van belang voor de verdere uitwerking de consultatie van de
sectoren en de verdere parlementaire behandeling.

59 Uiteraard zijn altijd wettelijke kapstokartikelen noodzakelijk voor de bevoegdheden van
toezichthouders. In dit geval is het vooral nodig dat er een directe aanwijzingsbevoegd-
heid mogelijk is op de (neutrale) topholding (in het geval van benodigde wijzigingen bij
niet-gelicentieerde onderdelen resp. en correctie op centraal beleid). Andere belangrij-
ke punten zijn een aanpassing van de ‘v.v.g.b.’-regelgeving en het formuleren van aparte
kapitaalseisen aan de groep als geheel.

60 Voorbeelden hiervan zijn de tripartisering van het Protocol in verband met de STE, her-
ziening van de classificatiecriteria van financiële conglomeraten en eventuele praktische
samenwerkingsafspraken met betrekking tot de uitvoering van het toezicht.

61 Geciteerd wordt de volgende definitie uit de IAIS, Supervisory Standard on Group Coordina-
tion (Bazel 2000; p. 6): ‘Group comprehensive supervision refers to a supervisory ap-
proach which fully considers the constituent entities of a financial group, the substance
of the interrelationships within the group, both at the solo level and appropriate (sub) le-
vels of aggregation, and the group as a total.’.
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