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Na de crisis 
• Toezichthouders hebben evident de build up of fragility in het 

financieel systeem voor 2007 volledig gemist 
 

• Oorzaken crisis gevarieerd: 
– macrobeleid vooral in de VS veroorzaakte unsustainable 

asset price bubbles (Greenspan) 
– periode van lage macro volatiliteit (“the great 

moderation”) leidde tot overconfidence, excessieve 
leverage in het financieel systeem 

– Brunnermeijer’s volatility paradox 
– excessieve risk build up in banken en veel verzekeraars 

(AIG, Monoliners) 
– emergence of shadow banking (unregulated maturity and 

liquidity transformation) 
 



Financiele innovatie controversieel geworden 

• Rajan (Jackson Hole 2005!!!): Has financial development 
made the world riskier? 
– antwoord was ja maar toezichthouders reageerden niet 
– financiele innovatie gedegenereerd in een “gaming the 

regulator” spel? 
– Financial development veroorzaakt een rat race tussen 

banken enerzijds en toezichthouders anderzijds 
 

• Ook verzekeraars bleken systeem risico’s te veroorzaken (AIG, 
monoliners) 
 

• Breed gedragen politieke visie: dit nooit weer 



Regulatory Overreaction? 

• Larry Summers: the first victim of the financial 
crisis is our belief in self regulation 
 

• Maar veel regel initiatieven moeilijk te volgen 
– Europese regelgeving hedge funds en PE 
– gebrekkige coordinatie. Voorbeelden 

• Volcker rule overal anders geimplementeerd 
• niet bancaire sector regulation in Europa nog steeds een 

lappendeken (Euronext verhaal) 
– Excessieve complexiteit (spookbeeld Dodd Frank) 



Reactie van sector spelers niet altijd 
verstandig 

• Bankiers weigeren new reality te onderkennen 
 

• Maar er is een politieke revolutie tegen TBTF 
 

• => kies maar: 
– ofwel meer capital (BIII kleine stap in die richting) 
– ofwel plat gereguleerd worden 

 
• Banken verzetten zich tegen beiden maar krijgen 

daardoor allebei 



Verzekeraars 

• Verwevenheid shadow banking system mede 
reden tot zorg toezichthouders (AIG, monoliners) 
 

• Is dit de sector met de nieuwe risk build up? 
 

• Conduct of business problems (Ndl: misselling, 
“woekerpolissen”) 
 

• Solvency II en concurrentie met pensioenfondsen 



Solvency II 
• overeenkomst benadering met BII ongelukkig 

– verzekeraars zijn geen banken 
 

• Marking to market controversieel 
– balans moet getrouw beeld onderneming geven 
– maar in een liquidity crisis reflecteren prijzen 

hoeveelheid liquidity in the market, niet intrinsic 
values 

– voor banken is liquidation value en dus marking to 
market logisch, vanwege short term deposits, maar 
run on insurers is niet mogelijk 
 

• Wat is wijsheid voor verzekeraars? 
 

 



Maar verzekeraars hebben een grote 
rol te spelen 

• HET kenmerk van globalisering is toegenomen 
volatiliteit 
 

• Tegelijkertijd trekken overheden zich steeds 
meer terug en verkrappen sociale 
voorzieningen 
 

• Groeiende rol voor het verhandelen van 
risico’s? 



Toekomst pensioenstelsel en rol verzekeraars 

• Level playing field issues  
– maar verzekeraars leveren ander soort contracten 

 
• Toekomst visie pensioenstelsel 

– Klijnsma heeft zojuist 
• scherpe kantjes aanpassingsmechanismes/FTK 

afgeslepen 
• basis structuur pensioenen onveranderd gelaten 
• debat over fundamentele structuur stelsel 

aangekondigd 



Toekomst Pensioenstelsel Debat 

• Huidige systeem: grofweg Defined Benefit; 
– Plus point: intergenerational risk sharing 
– Minus point: complexity, waardering verplichtingen 

controversieel 
– Eigendoms rechten buffers 
– Is finance getting too complicated? 

 

• Alternatief: generatie rekeningen 
– Verdeling harde zachte rechten leeftijds afhankelijk? 
– Jongeren kunnen meer risico aan dan ouderen 

 

 



Harde/zachte rechten systeem kan op 
verschillende manieren 

• Huisartsen model: 
– een asset pool, tranchering harde en zachte rechten 
– aansturing via  

• premie allocatie en  
• transfer van zacht naar hard  bij overdekking 

 
• Of Amerikaanse university teachers model 

– gescheiden asset pools voor zachte en harde rechten 
– evidente rol voor verzekeraars (invullen harde rechten) 
– sluit beter aan op nieuwe arbeidsmarkt structuur 



Toekomst verzekeraars 

• Toezichtsdebat niet afgelopen 
– marking to market  en liquidity problemen 
– relatie buffers en aard contracten (verzekeraars zijn geen 

banken) 
 

• Maar vraag naar verzekeringsproducten 
– verandert maar zal stijgen 
– Shiller’s roep om “good finance”:  

• Shiller voorstel: insurance aggregate house pricing risk  
– Potentieel grote rol verzekeraars in toekomstig pensioenstelsel 

 
• In het belang van verzekeraars dat conduct of business problemen 

achter ons gaan liggen… 
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