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‘5Klank’ is een wekelijkse 
rubriek, waarin vijf bekende 
bedrijfstak ge noten hun mening 
geven over iets wat hen – in rela-
tie tot het inter  m e diair – bezig-
houdt.
de ‘5klankers’ zijn nico Stolwijk 
(Vereniging eigen Huis), edmond 
Hilhorst (independer), ron Bave-
laar (de Hypotheekshop), pieter 
lijesen (nationale Hypotheekpas), 
richard Boxtart (ikkan!) 
Het intermediair dat op deze 
column wil reageren kan een 
e-mail sturen naar: 
hilhorst@independer.nl

Verzekering garantiestelsel
Iedereen beseft dat vertrouwen cruciaal is 
om de krediet- en, inmiddels ook, economi-
sche crisis te pareren. Toch wordt dat ver-
trouwen steeds weer aangetast. 

Dinsdag 10 februari plaatste De Telegraaf 
twijfels bij het toezicht van DNB: “Na het Ice-
save-drama, met verdwenen Nederlandse 
spaartegoeden op deze IJslandse bank onder 
falend IJslands toezicht, kijken verzekeraars 
met argusogen naar Quantum Leben uit 
Liechtenstein, de financiële rugdekking van 

drie merken in 
Nederland. Want 
net als bank Ice-
save, stunt Quan-
tum Leben vanuit 
het buitenland 
met vaak de goed-
koopste polissen 

op de Nederlandse markt, onder toezicht van 
Liechtenstein. Hoe werkt deze constructie 
en hoe goed is het toezicht?” 

Met het stellen van deze vraag is het kwaad 
al geschied. Opnieuw wordt het vertrouwen 
aangetast. Of dit nu wel of niet terecht is, is 
niet relevant. Het probleem is dat het zelfs 
voor experts en al helemaal voor gewone 
klanten momenteel niet mogelijk is om in te 
schatten wat de actuele financiële situatie is 
bij welke bank of verzekeraar dan ook. Infor-
matie komt niet of te laat naar buiten en 
blind vertrouwen op de reputatie of omvang 
van een bank of verzekeraar kan niet meer.

Het herstel van vertrouwen kunnen wij niet 
afdwingen. Wel blijkt dat het optreden van de 
overheden op de spaarmarkt tot gevolg heeft 
dat het wantrouwen langzaam wegtrekt. Pro-
bleem in onze markt is dat er geen ‘deposito 
garantiestelsel’ is voor verzekeringen. Uiter-
aard bestaat er toezicht en zijn de verplichtin-
gen minder liquide. Dat maakt de objectieve 
noodzaak van een garantie wellicht minder 
sterk. Maar laten wij het eens omdraaien. Het 
imago van de verzekeringswereld staat niet 
op een hoogtepunt. Alle discussies over trans-

parantie en woekerpolissen hebben voor 
veel negatieve pers gezorgd. Zou het niet 
mooi zijn als wij, als verzekeringswereld, 
juist in deze onzekere tijden, kunnen doen 
waar we zo goed in zijn? 

Verzekeren draait om het beheersbaar 
maken van risico’s en wegnemen van 
onzekerheden. Als verzekeraars er collec-
tief in zouden slagen iets in de sfeer van 
een ‘verzekering garantiestelsel’ op te zet-
ten zou dat veel rust en vertrouwen 
geven. Het is uiteraard lastig om in deze 
onzekere tijden een dergelijke zekerheid 
door te rekenen. Maar afstandelijk bezien 
weten wij dat het overgrote deel van onze 
verplichtingen in de toekomst vallen en 
een acuut liquiditeitsprobleem niet waar-
schijnlijk is. Bovendien kan een ‘verzeke-
ring garantiestelsel’ de aandacht van de 
prijsconcurrentie ombuigen naar aan-
dacht voor vertrouwen en kwaliteit. Het 
Verbond van Verzekeraars zou hiermee 
een mooie doorbraak in de strijd om ver-
trouwen kunnen creëren.

Een ‘verzekering garantiestelsel’ is wellicht 
lastig om te realiseren en vraagt om nauwe 
samenwerking tussen verzekeraars en 
overheid die voor elkaar in moeten staan. 
In ieder geval is duidelijk dat de consu-
ment behoefte heeft aan zekerheid en ver-
trouwen. Juist nu kunnen wij onze toege-
voegde waarde aantonen en het 
vertrouwen herstellen. Dat gaat uiteraard 
geleidelijk via het wijzen op risico’s, integer 
adviseren en het efficiënt leveren van de 
juiste producten. Maar ook via het onder-
kennen van de twijfels in de markt en daar 
proactief op in spelen helpt. Laten wij er in 
ieder geval voor zorgen dat consumenten 
beseffen dat we hun vragen en twijfels 
gehoord hebben en er op in spelen.

Samen moeten we meer wegen kunnen 
vinden om dat vertrouwen terug te win-
nen. Wie heeft ideeën? Ze zijn welkom op 
weblog.independer.nl.

“Als verzekeraars er collectief in 
slagen dit op te zetten zou dat 
veel rust en vertrouwen geven”


