
 
 

Financiële sector maakt werk van duurzaam herstel 

 

Tijdens het jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging van Banken in december 

werd deze zin uitgesproken: “Ik zie veel goede voornemens in de bancaire sector.” Deze 

woorden waren afkomstig van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. In contrast 

hiermee staat het opinieartikel dat hij afgelopen zaterdag publiceerde in NRC Handelsblad: 

‘Banken, stop die lobby, anders komt 2008 terug’.  

 

In zijn artikel spreekt de minister de banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan. Hij 

signaleert ‘massieve weerstand’ van de financiële sector tegen kabinetsmaatregelen voor 

duurzaamheid van de financiële instellingen. De lobby heeft zelfs de Eerste Kamer bereikt, 

schrijft hij bezorgd. Wij, de brancheorganisaties van banken, verzekeraars en 

pensioenfondsen, delen zijn streven om een herhaling van de crisis van 2008 te voorkomen. 

Met tal van maatregelen zorgen we ervoor ‘de lessen van de vorige crisis langer dan een paar 

jaar vast te houden’, zoals de minister bepleit. Wij begrijpen dat ook de minister druk op de 

ketel wil houden en willen hem daarom een voorstel doen: laten we dat met elkaar doen! Laten 

we jaarlijks samen met elkaar spreken over wat goed gaat en wat beter kan en daar 

transparant over communiceren; dát is ‘lobby’ die wij willen voeren. Er zijn landen waar sector 

en minister samen een toekomstvisie ontwikkelen. 

 

Genomen maatregelen 

Niet alleen het kabinet heeft maatregelen genomen voor een stabielere en meer klantgerichte 

financiële sector. Ook de instellingen zelf hebben dat gedaan. De banken hebben met de 

uitvoering van de zelfregulerende maatregelen uit de Code Banken voor een betere 

risicobeheersing en versterking van het klantbelang gezorgd. Met het programma 

‘VerzekeraarsVernieuwen’ is de productkwaliteit en de dienstverlening verbeterd en kwam de 

klant aan het stuur. De pensioenfondsen hebben onder andere het thema ‘investeren in 

Nederland’ geagendeerd, waar ook de verzekeraars zich sterk voor maken. 

 

Langs verschillende wegen is de dialoog gezocht met de samenleving om te werken aan het 

herstel van het vertrouwen in de financiële sector. En daar gaan we mee door, want we zijn er 

nog niet. Nog steeds hebben veel Nederlanders zorgen over hun hypotheek, hun 

beleggingsverzekering en hun pensioen. De samenleving vraagt aan ons om bij te dragen aan 

het oplossen van maatschappelijke problemen. Een maatregelenpakket gericht op een 

duurzame bedrijfsvoering, een duurzaam productaanbod en duurzame pensioenregelingen 

zijn daar voorbeelden van, zoals ook bleek uit onze gezamenlijke ondertekening van het 

Energieakkoord. 

 

Voorbeelden van de minister 

Laten we de voorbeelden langs lopen die de minister in zijn stuk aanhaalt. De banken zouden 

tegen aangescherpte kapitaalseisen zijn omdat dit ten koste zou gaan van de kredietverlening 

aan het MKB. Dat ligt anders. Op dit moment zetten sector en overheid zich in voor een 

Europese bankenunie en gelijke regels voor alle financiële instellingen. Dat betekent ook 

gelijke kapitaalseisen in alle lidstaten en geen Nederlandse ‘solotoer’. Extra kapitaalseisen aan 

banken in combinatie met een sterkere economische groei kan leiden tot een onevenwichtige 

situatie. Het door de minister zelf aangehaalde onderzoek wijst daarop. Bij een groei hoger 

dan 1,2 procent en/of hogere kapitaalbuffers dan 4 procent kunnen er volgens DNB problemen 

ontstaan. Een toenemende financieringsvraag van het MKB mag geen ‘groeibreker’ zijn. Om 

die reden organiseert de NVB samen met MKB Nederland en VNO-NCW een top over de 

financiering van het MKB in het voorjaar. Het is beter hier de krachten te bundelen dan je 

tegen elkaar af te zetten. 

 

De minister verwijt verzekeraars dat zij zich verzetten tegen hogere kapitaaleisen. Niets is 

minder waar. Verzekeraars waren en zijn voorstander van het Europese regime dat die hogere 



 
 

kapitaaleisen voorschrijft (Solvency2) en voeren dat zelfs een jaar eerder in. Verzekeraars 

hechten wel aan een gelijk speelveld voor financiële instellingen in Europa, ook wat betreft aan 

te houden buffers. De ministers geeft een andere interpretatie van het onderzoek van 

verzekeraars dan is bedoeld. Uitgangspunt behoort te zijn ‘same risk, same rules, same 

capital’. Dat is in het belang van de keuzemogelijkheid van klanten. Vele economen wijzen er 

met verzekeraars op dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen economische groei en de 

beschikbaarheid van risicokapitaal en werkgelegenheid. Zo investeren verzekeraars 60 

procent van hun vermogen van 400 miljard euro in Nederland. Geld dat in buffers zit kan niet 

vrij belegd worden. 

 

De pensioenfondsen hebben zich verzet tegen het nieuwe Financiële Toetsingskader en de 

invoering van de nieuwe rekenrentemethode, schrijft de minister. De Eerste Kamer was het 

eens met het argument van de Pensioenfederatie tegen de voorgestelde tussentijdse 

aanpassing van de rekenrente. Bij pensioenfondsen gaat het om de belangen van 

werknemers, werkgevers en gepensioneerden. De invoering van de een nieuwe rekenrente 

die binnen een jaar weer zou wijzigen zou voor al die partijen om meerdere redenen slecht 

uitpakken. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft vervolgens DNB verzocht de nieuwe 

rekenrente niet in te voeren. Een ordentelijke democratische gang van zaken. De minister 

heeft overigens nog nooit met Pensioenfederatie over het FTK gesproken.  

 

Wat de woningmarkt betreft heeft de financiële sector zich net als het kabinet sterk gemaakt 

voor verantwoorde leennormen en de behoedzame herijking van het overheidsbeleid om de 

totale schuld te verminderen. 

 

Uitnodiging sectorbreed ‘visiegesprek’ 

Wij willen de minister, het parlement en de samenleving in alle openheid van onze argumenten 

deelgenoot maken, vandaar ook deze reactie op zijn artikel. Wij hopen dat hij onze uitnodiging 

voor een jaarlijks sectorbreed ‘visiegesprek’ aanneemt. We zijn het met hem eens over de 

richting maar verschillen soms met de minister van mening over de invulling en vinden dat we 

moeten wijzen op de nadelen van Nederlandse koppen op Europese regelgeving. 

 

Een breed maatschappelijk draagvlak voor versterking en vernieuwing van de financiële sector 

is uiteindelijk in het belang van alle burgers van Nederland, van ons allemaal. 
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