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Het ene zinnetje in de verder zakelijk opge-
stelde brief van Jeroen Dijsselbloem aan de 
Tweede Kamer sprak boekdelen. Met de drie 
woorden ‘Dat is kwalijk’ gaf hij lucht aan 

zijn frustratie. Hij had liever het voormalige bestuur 
van SNS Reaal te pakken genomen, of anders wel de 
controlerend accountant. Had hij destijds niet voor de 
camera’s van RTL stevige woorden als ‘verzwijgen’ en 
‘mogelijk fraude’ in de mond genomen toen er bij de 
in 2013 genationaliseerde bankverzekeraar plots een 
gat van € 700 mln naar boven was gekomen?

Maar de landsadvocaat ziet niets in juridische ver-
volgstappen. Hij denkt dat niet aannemelijk is te ma-
ken dat de Staat schade heeft geleden van de onjuiste 
weergave van de buffers bij Reaals verzekeringsdoch-
ter SRLEV. Het aansprakelijk stellen raadt de jurist 
daarom af. En daarom eindigt dit verhaal met de con-
statering: wel een lijk, geen schurken.

Onderzoek van speurneuzen van PwC leerde de 
minister dat noch de bestuurstop van SNS Reaal, noch 
de accountant, noch de toezichthouders van DNB 
wisten van het gat in de buffers, laat staan er vragen 
over hadden gesteld of onderzoek naar hadden ge-
daan. Ze keken er eenvoudig langs of overheen. En 
bij de medewerkers van SNS Reaal die wisten dat het 

spaarbankboekje van SRLEV bij SNS Bank feitelijk als 
onderpand diende voor een schuld van moederbe-
drijf Reaal bij diezelfde SNS Bank, ging er geen lichtje 
branden dat die € 700 mln daardoor van de buffer van 
SRLEV moesten worden afgetrokken.

Het ontbreken van dat inzicht is kwalijk. Die buffer 
dient als zekerheid voor de verplichtingen van een 
verzekeraar naar zijn polishouders. Daarom ook is 
er een wettelijk voorgeschreven minimum. Bij SNS 
Reaal werd op centraal niveau voortdurend met 
posten geschoven tussen de holding, de bank en de 
verzekeraar om het zogeheten kapitaalmanagement 
te optimaliseren. Zij hadden weinig tot geen zicht 
op wat er verderop in de boom van dochterbedrijven 
gebeurde omdat alles centraal werd aangestuurd en 
vorderingen en schulden tussen bijvoorbeeld de bank 
en de verzekeraar op het hoogste niveau tegen elkaar 
werden weggestreept. Allemaal heel gebruikelijk en 
legaal, maar toch. 

Het gat bij SRLEV kon uiteindelijk vrij eenvoudig 
worden gedicht. Dat neemt niet weg dat deze episode 
leert dat de Utrechtse bankverzekeraar te complex 
was geworden voor zowel zijn eigen management als 
voor de accountant en de toezichthouder. Met die 
wetenschap is de kredietcrisis van 2008 achteraf een 
zegen. Je had er toch niet aan moeten denken dat de 
geruchten van het begin van deze eeuw realiteit waren 
geworden. Dat Rabobank was gefuseerd met Achmea 
en dat ABN Amro de krachten had gebundeld met 
Aegon. Vanuit de cockpit van dergelijke giganten is er 
helemaal geen zicht meer op de grond.

Pieter Couwenbergh is redacteur bij het FD. Hij schrijft 
wekelijks over ontwikkelingen in het bedrijfsleven.
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L
angzaam maar zeker 
komt het debat over de 
oudedagsvoorziening 
in de hoek waar klap-
pen gaan vallen: pensi-
oenfondsen versus ver-

zekeringsmaatschappijen. Eerst 
zegt directeur Weurding van het 
Verbond van Verzekeraars dat de 
verzekeringsbranche de huidige 
pensioenproblemen kan oplos-
sen (FD 16 september) en daarna 
beweert FNV-bestuurder Elzinga 
dat dit absoluut niet het geval is 
(FD 26 september). Beiden doen 
de werkelijkheid geweld aan door 
oude mantra’s te reciteren. 

Het klassieke pensioenstelsel 
heeft twee pijlers: het algemeen 
ouderdomspensioen AOW met 
een redelijk veilige financiering 
van alle ouderen door alle wer-
kenden. In dat omslagstelsel zit 
het probleem niet, maar in het 
verplicht gestelde pensioen op 
basis van kapitaaldekking wel. 
Daar heerst al jaren onderdek-
king en die gaat niet vanzelf over.

Pensioenfondsen en levensver-
zekeraars zijn concurrenten. Zo 
is het kapitaalgedekte pensioen-
fonds inderdaad superieur aan 
het levensverzekeringscontract. 
Maar alleen onder strikte voor-
waarden, die door Elzinga niet 
worden genoemd en waaraan 
ook in de praktijk lang niet overal 
wordt voldaan.

De belangrijkste conditie is dat 
pensioenleeftijd, langlevenrisico, 
premiestelling, rechtenopbouw 
en vermogensbeheer met elkaar 
in balans zijn. Dat zijn ze niet 
overal. Van vakbondszijde wordt 
ook vergeten dat ondernemin-
gen, bedrijfstakken en beroepen 
op lange termijn levensvatbaar 
moeten zijn. Zodra het perspec-
tief van deze instituties slecht 
is, is het gedaan met het kapi-
taalgedekte pensioenfonds. Een 
pensioenfonds zonder actieve 
deelnemers heeft geen achter-
vang en moet hogere buffers heb-
ben om aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen. Feitelijk is zo’n 
fonds een verzekeringsbedrijf ge-
worden, maar wel met een flinke 
onderdekking.

Indien aan alle voorwaarden 
wordt voldaan, is het besturen 
van een tweede-pijlerfonds kin-
derlijk eenvoudig. Met een buffer 
van een procentje of twintig, der-
tig is er ruimte voor beleggen met 
risico en kan de premie redelijk 
laag en constant gehouden wor-
den. Actieve deelnemers dragen 
het risico in ruil voor het delen 

Verzekeraars en pensioenfondsen 
lusten elkaar nog altijd rauw
Over en weer worden halve waarheden gedebiteerd en hervorming blijft al jaren steken

Pensioenfonds lijkt 
beter te presteren, 
maar dat is  
gezichtsbedrog

in de stevige buffers. Zij stappen 
op een rijdende trein en krijgen 
meer dan wat een verzekeraar 
kan bieden of een privé belegger 
kan vangen.

Helaas hebben de babyboo-
mers zich niet aan de spelregels 
gehouden door te lage buffers te 
combineren met het niet aanpas-
sen van de pensioenleeftijd aan 
de stijgende levensverwachting. 
Erger, het systeem van kapitaal-
gedekte oudedagsvoorziening 
werd uitgehold door de pensioen-
leeftijd via de vut te verlagen.

Dat verzekeraars dit soort 
gedoe achterwege lieten is geen 
heldendaad, maar werd ingege-
ven door acht te slaan op trends 
en statistieken alsmede door 
streng toezicht. Het toepassen 
van veel te hoge rekenrentes deed 

de pensioenfondsen de das om, 
de verzekeraars nauwelijks. Het 
duurde jaren voordat DNB hier 
op mocht toezien. Verzekeraars 
konden dat geintje niet uithalen 
omdat er scherper op hen werd 
toegezien. Er werd en wordt dus 
met twee maten gemeten. 

Er is niet veel aan te merken op 
het betoog van Weurding. Pensi-
oenfondsen worden nog steeds 
voorgetrokken door wet- en 
regelgevers. Dat de beschikbare 
premieregelingen die de verze-
keraars aanbieden het volgens 
Elzinga slechter doen dan pensi-
oenfondsen, is te danken aan dat 
meten met twee maten. Pensi-
oenfondsen worden beoordeeld 
aan de hand van minder strenge 
condities en parameters die niet 
meer actueel zijn. Vakbonden 
moeten zich niet op de borst 
kloppen en de politiek moet het 
herijken van risiconormen niet 
tegenhouden. Elzinga weet best 
hoe hoog de solvabiliteitseisen 
voor verzekeraars zijn. Pensioen-
fondsen lijken daardoor beter te 
presteren, maar dat is gezichts-
bedrog.

Dat de FNV ijvert voor goed 
pensioen voor iedereen wil ik 
best geloven, maar als je daarvoor 
bent moet je erkennen dat dit 
slechts mogelijk is wanneer de 
tweede pijler — het verplicht ge-
stelde bedrijfstakpensioenfonds 
— geheel uit de strijd wordt geno-
men. Het omslagstelsel AOW kan 
blijven bestaan en voor wie meer 
wil is er de verzekeringssector of 
een beleggingsfirma. De AOW 
kan worden verhoogd door het 
beschikbare vermogen van pen-
sioenfondsen te gebruiken. Wie 
solidariteit vooropstelt moet de 
basisvoorziening bij de overheid 
onderbrengen en de toezichtei-
sen van pensioenen en verzeke-
ringen integreren. Wie heil ziet 
in coöperatieve instellingen en 
vakbonden moet de aanval maar 
openen op de commerciële ver-
zekeraars, maar niet met twee 
maten meten.

Jan van de Poel is emeritus 
hoogleraar risk management 
Maastricht University en oud-fi-
nancieel directeur van ABP en 
Koninklijke Sphinx.
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Als advocaat hoor ik regelmatig 
cliënten zelfverzekerd roepen: 
‘Dan stappen we naar de rech-
ter!’ Ze beseffen veelal niet wel-

ke nadelen een gerechtelijke procedure 
kan hebben. Zo zijn partijen duizenden 
euro’s kwijt aan juridische bijstand en 
kan de procedure jaren duren. Partijen 
zouden meer moeten nadenken over 
alternatieve geschillenoplossing. Zo 
zouden partijen een bindend adviseur 
kunnen benoemen, die een bindende 
‘uitspraak’ doet waaraan partijen zich 
dienen te houden. 

De kosten en de duur van zo’n bin-
dend advies zijn beduidend lager en 
korter dan een gerechtelijke uitspraak. 
Ik zal hier voornamelijk ingaan op de 
voordelen van bindend advies in een 
planschadeprocedure, die doorgaans 
zeer stroperig verloopt. 

Het meest voor de hand liggende voor-
beeld van planschade blijft de situatie 
dat een woningbezitter geconfronteerd 
wordt met een flatgebouw van 20 meter 
hoog voor zijn woning. De woning wordt 
daardoor minder waard, omdat uitzicht 
en privacy verminderen, de omgevings-

karakteristiek wordt aangetast en de wo-
ningbezitter geluidsoverlast ondervindt 
van verkeer van en naar de flat. 

Het planschaderecht lijkt op het eer-
ste gezicht een eenvoudige procedure. 
De gedupeerde kan via de gemeentelijke 
website een aanvraagformulier down-
loaden en na betaling van legeskosten 
(€ 300 tot € 500) wijst de gemeente een 
onafhankelijk adviseur aan die de aan-
vraag beoordeelt en (eventueel) de scha-
de taxeert. 

Helaas blijkt in de praktijk dat de pro-
cedure minder eenvoudig is en een groot 
deel van de planschadeverzoeken uitein-
delijk ter beoordeling van de bestuurs-
rechter komt. De termijn tussen de 
planschadeaanvraag en de gerechtelijke 
uitspraak van de Raad van State bedraagt 
doorgaans langer dan vijf jaar. 

Dat kan eenvoudiger. Neem bijvoor-
beeld het tv-programma ‘De Rijdende 
Rechter’, waarin burenruzies worden 
beslecht. Voor mr. Frank Visser was niets 
te gek. Zo zagen kijkers hem geregeld 
in een kruipruimte verdwijnen om de 
stankoverlast vast te stellen en in bomen 
klimmen om een beter overzicht te krij-
gen van de tuin. 

Dit programma (inmiddels met mr. 

Bindend advies is goed alternatief voor stroperige planschadeprocedure

Helaas laat praktijk zien 
dat groot deel van plan-
schadeverzoeken bij de 
rechter eindigt

John Reid) wekt voor sommigen wellicht 
de indruk dat het burengeschil wordt be-
slecht door een rechter. Het is echter een 
vorm van buitengerechtelijke geschil-
beslechting, namelijk bindend advies. 
Een ieder kan een dergelijk bindend 
advies geven zolang partijen maar zijn 
overeengekomen dat het oordeel van de 
‘adviseur’ bindend is. 

Een ‘uitspraak’ van mr. Visser kent 
vele voordelen. Zo zijn de kosten gering 
voor beide partijen, omdat zij geen 
advocaat hoeven te betalen. De advo-
caatkosten in een planschadeprocedu-
re — die eindigt bij de Raad van State 
— bedragen vaak enkele duizenden tot 
tienduizenden euro’s per procespartij. 
De kosten van een bindend adviseur zijn 
beduidend lager. Bovendien zou ervoor 
gekozen kunnen worden om deze kosten 
te verdelen over de partijen. 

Ten tweede kan op relatief korte 
termijn ‘uitspraak’ worden gedaan. Bij 
bindend advies kan de procedure bin-
nen een half jaar afgerond worden, zodat 
partijen geen negatieve energie hoeven 
te steken in een ellenlange gerechtelijke 
procedure. 

Gedupeerden voelen zich bij de recht-
bank of de Raad van State veelal niet 

gehoord. Rechters vellen een oordeel 
op basis van stukken, terwijl de overlast 
(bijvoorbeeld geluidsoverlast) in werke-
lijkheid met geen pen te beschrijven is. 
Rechters bezichtigen in een planschade-
procedure nooit de locatie. Bij bindend 
advies is het bezichtigen van de locatie 
eenvoudiger. Dit kan gelijktijdig met het 
horen van de betrokken partijen gebeu-
ren. 

Tot slot kan bij bindend advies per 
geval gekeken worden welke specialist 
wordt aangewezen. Zo kan ervoor ge-
kozen worden een jurist of advocaat te 
benoemen die aan de hand van de huidi-
ge wet- en regelgeving beoordeelt of de 
aanvrager in aanmerking komt voor een 
planschadevergoeding. Daarnaast kan 
gekozen worden voor de deskundigheid 
van een taxateur en/of een geluidsdes-
kundige. 

Gezien de vele voordelen van bindend 
advies lijkt het mij in ieder geval de moei-
te waard om de mogelijkheden van alter-
natieve geschillenbeslechting te onder-
zoeken en te zoeken naar een procedure 
die voor alle partijen voordelen kent. 

Ruud van Domselaar is verbonden aan 
Amice Advocaten BV te Utrecht.
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