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Alleen het gesproken woord geldt 

 

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Financiën ‘Toekomst van de 

verzekeringssector’  

11 juni 2015 

 

Voorzitter, leden van de commissie,  

 

Dank voor uw uitnodiging, dank voor de gelegenheid om hier met elkaar over het rapport van 

de Commissie Verzekeraars van gedachten te kunnen wisselen. In zijn algemeenheid een goed, 

degelijk rapport. Er staan geen grote verrassingen voor ons in. Het rapport bevat goede 

uitgangspunten voor nader overleg met de overheid, met u, over aanbevelingen/knelpunten die 

opgelost zouden moeten worden om te komen tot verdere vernieuwing van de sector.  

 

Belangrijk aspect is dat de kerntaken van de sector in het rapport goed worden benoemd. 

Verzekeraars vervullen een belangrijke economische rol met als taken: zekerheid, 

vermogensopbouw en lange termijn investeringen. Belangrijk voor de economie, belangrijk voor 

stabiliteit, en natuurlijk voor onze klanten. In dit verband vind ik het voorstel van de commissie 

om nog eens te kijken naar een macro-financieel kader uitermate belangrijk. Verzekeraars 

hebben een lange horizon, kunnen door de cycli heen beleggen om aan de verplichtingen te 

voldoen. Dat geeft voordelen voor consumenten en voor de Nederlandse maatschappij. Het is 

wel belangrijk om dit aspect goed mee te wegen in het toezichtskader. Daar wijst de commissie 

terecht op. 

 

Terecht signaleert de Commissie belangrijke zorgpunten.  Zoals de druk op de levenmarkt. Ik 

doel dan op de individuele levenmarkt. Door de lage rente, concurrentie en reputatieproblemen, 

o.a. door het dossier beleggingsverzekeringen. Er is een sociaal MLT met de vakorganisaties 

gesloten, gericht op de transitie van de sector. Ook is de sector nadrukkelijk doende het 

business model te versterken.  Terecht besteedt de Commissie ook de nodige aandacht aan het 

dossier beleggingsverzekeringen; schetst zij de aanpak en stand van zaken.  De sector is zeer 

gemotiveerd dit vraagstuk op te lossen door middel van activering van consumenten en zoveel 

mogelijk aan te sluiten op hun behoeften. 

 

 

Het is zeker niet alleen kommer en kwel. Ons beeld van de toekomst van de sector is 

optimistisch. De terugtredende overheid, de maatschappelijke ontwikkelingen en de 

economische trends zorgen voor veel kansen voor de sector. Met een terugtredende overheid 

zal de eigen verantwoordelijkheid toenemen en zal de behoefte bij consumenten aan 

vermogensvorming op langere termijn voor aanvullend pensioen bijvoorbeeld langdurige zorg, 

toenemen. Kansen zien wij voor de sector ook als het gaat om de modernisering van het 

pensioenstelsel, de veranderende arbeidsmarkt en de grote hoeveelheid ZZP-ers vragen om 

een flexibel aanbod van dienstverlening en producten. Ook dat is een kans voor de sector.  
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De schadesector blijft ons inziens wat onderbelicht. Ook daar gebeurt het nodige. Het is een 

competitieve markt met veel internationale spelers. De opkomst van nieuwe risico’s, 

technologische ontwikkelingen, de nieuwe deeleconomie zorgt ervoor dat verzekeraars goed 

moeten nadenken over de toekomst. Een toekomst waar veel gaat veranderen. Denk aan 

zelfsturende auto’s, denk aan het risico van cybercrime. Schadeverzekeraars kunnen daar een 

belangrijke rol spelen. 

 

Vernieuwing, versterking en innovatie staan hoog op onze agenda. Minister Kamp heeft 

eergisteren ons Insurance Lab geopend. Dit lab is bedoeld om de innovatie in de sector nog 

verder aan te jagen.  

 

Knelpunten die opgelost moeten worden Een belangrijk knelpunt is de lage rente mede 

veroorzaakt door het extreme beleid van de ECB. Dat speelt de sector veel parten. Het is 

belangrijk dat het toezicht hier op een goede manier mee omgaat en dat ook rekening wordt 

gehouden met de lange termijn en met het macro-prudentiële kader.  

 

Een ander belangrijk punt is het level playing field. Door de schotten in regelgeving tussen de 

verschillende segmenten van de financiële sector ontstaan er ook onevenwichtigheden. Zowel 

aan de kant van pensioenfondsen en verzekeraars als banken en verzekeraars. Vanuit 

klantperspectief leidt dit soms tot rare verschillen.  

 

Een ander belangrijk knelpunt is de huidige WGA/WIA regelgeving. Publiek en privaat 

concurreren hier met elkaar, maar dit systeem is meer (vanuit werkgeversoptiek) een 

prijsspelletje geworden dan concurrentie/versterking van prikkels op preventie en kwaliteit van 

re-integratie. De overheid komt binnenkort met maatregelen.  

 

Tenslotte op pensioengebied zouden wij graag opgelost willen zien het knelpunt dat er nu niet 

kan worden doorbelegd na pensioendatum met premiecontracten. Dat is wat ons betreft urgent 

voor een grote groep consumenten. Onbegrijpelijk dat dit verder naar achteren is geschoven. 

Ook zouden wij ten behoeve van onze klanten mogelijkheden hebben om LAM toe te kunnen 

passen en in onze producten te kunnen meebewegen met de veranderende AOW-leeftijd. 

 

Dank voor uw aandacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


