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22hervorming	van	de		
financiële	sector

Maarten Veraart

De steunverlening en nationalisatie van banken door de rijksoverheid hebben 

op dit moment een breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Voor de 

korte termijn zijn de ingrepen noodzakelijk, daar zijn alle weldenkende 

mensen het wel over eens. De vraag is echter wat er voor de lange termijn 

nodig is om een gezonde financiële sector te krijgen die recht doet aan de 

publieke belangen. Daarover is geen eensgezindheid te verwachten. 

Marktsceptici zien in de financiële crisis het deficit van het neoliberale denken. 

Hardcore marktaanhangers zien het ingrijpen als een tijdelijk verschijnsel. De 

markt herstelt zich en het toezicht is wat bijgesteld. Waaraan dan voorbij wordt 

gegaan is dat dan nog geen antwoord gegeven is op de vraag welke ordening 

van de financiële sector voor de toekomst nodig is. Nationalisatie van financiële 

instellingen is één van de stappen in de beheersing van de financiële crisis 

nu, maar niet vanzelfsprekend de oplossing voor de lange termijn. De ervaring 

leert dat overheidseigendom als sturingsinstrument niet succesvol is gebleken 

in de publieke dienstverlening. Zo zijn vooral de publieke Landesbanken in 

Duitsland het meest speculatief geweest in de beleggingen. Het achterlig-

gende privatiseringsbeleid was niet alleen maar ideologisch gedreven. 

Een goede ordening vraagt meer dan discussie over het wel of niet 

nationaliseren van financiële instellingen. De opgave is om voorbij het 

ideologische debat van nationaliseren of privatiseren te komen. Hier-

onder enkele ingrediënten voor een nieuwe ordening van de financiële 

sector op basis van ervaringen elders in de publieke dienstverlening. 

splitsing	van	financiële	conglomeraten	 Het verbieden van gecom-

bineerd produceren van verschillende financiële diensten is in het verleden een probaat 

middel gebleken om risico’s in het financiële systeem beter te beheersen. Dit betekent dat 

financiële conglomeraten opgesplitst waren in aparte verzekeringsbedrijven, algemene 

(spaar- en krediet)banken en zakenbanken. Een dergelijke scheiding is niet nieuw. Met 

de opheffing van het structuurbeleid in de jaren tachtig is het combineren van bank- en 

verzekeringactiviteiten niet meer verboden in ons land. In de VS zijn tot 1999 algemene 

banken en zakenbanken verplicht gescheiden gebleven. Het opheffen van schotten paste 

allemaal in de dereguleringstrend in de financiële sector. Veel van de  regulering die onge-

daan werd gemaakt was ingevoerd na de crisis van 1929. Het loslaten van de scheiding 
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heeft uiteindelijk onmiskenbaar veel handel en innovatie opgeleverd, maar de welvaartsef-

fecten daarvan zijn hoogst twijfelachtig gebleken. Het produceren van uiteenlopende 

financiële diensten binnen één bedrijf heeft niet alleen voor de toezichthouders het bedrijf 

ondoorzichtig gemaakt, maar ook voor het management van het bedrijf zelf. Bestuurders 

overzien niet de risico’s van samenvoegen van producten. Tegelijkertijd zijn de harde 

synergievoordelen van de organisatorische samenvoeging van de verschillende takken van 

sport maar beperkt. Met een scheiding van financiële producten neemt de transparantie 

van financiële bedrijven weer toe. De synergieverliezen door verplichte scheiding zijn naar 

verwachting kleiner dan de welvaartswinsten van meer transparantie.  

concentratie	op	lokale	dienstverlening			Naast de verplichte scheiding 

van diensten is het wenselijk dat financiële instellingen zich  strategische beperkingen 

opleggen. “Schoenmaker, blijf bij je leest”, is het adagium. De keuze voor saai en degelijk 

bankieren door algemene banken betekent dat de lokale verankering weer sterker moet 

worden. Voor verzekeraars geldt dat de ‘lokale klant’ weer koning moet worden.  Zij 

hebben behalve met de kredietcrisis ook met ‘innovatieve’ producten (woekerpolissen, 

winstverdubbelaars, et cetera) in de afgelopen jaren veel reputatieschade opgelopen. Bij 

een grotere lokale oriëntatie van algemene banken en verzekeraars komt de vraag aan 

de orde wat de betekenis van internationale schaalvergroting is. Voor algemene banken 

en verzekeringen voor de consumentenmarkt is die maar beperkt. Voor zakenbanken die 

vooral de grotere bedrijven en institutionele beleggers als klant hebben ligt het anders, 

voor hen zijn banken die grensoverschrijdend opereren wel van belang. Ook voor bepaalde 

gespecialiseerde delen van de verzekeringsmarkt is al sinds jaar en dag een internationale 

markt, zoals herverzekeraars al lang laten zien.  

Het is vraag hoe de strategie van ‘lokale oriëntatie‘ van algemene banken en verzekeraars 

die zich richten op de consumentenmarkt tot stand komt. In concurrerende markten is 

zelfregulering het krachtigste middel. Consumenten kiezen voor lokale banken en aandeel-

houders zijn kritisch over het bouwen van ‘financiële imperia’ zonder veel synergie. Het 

naast de verplichte scheiding verder wettelijke inperken van de strategie van financiële 

instellingen is naar mijn mening niet gewenst, het haalt teveel het ondernemerschap 

uit de sector. Beter is het om de consumenten het gemakkelijker te maken om over te 

stappen naar de concurrent als het management buitenlandse avonturen aangaat, bijvoor-

beeld door de bankrekening mee te kunnen nemen. De ‘business-case’ voor ongebreidelde  

groei moet onaantrekkelijk worden door kritisch gedrag van consumenten en beleggers.  

De overheid heeft wel de taak om te zorgen voor een ‘level playing field’ in de verschil-

lende deelmarkten. Concurrentievervalsing dient met kracht te worden bestreden. Niet 

alleen door mededingingsbeleid maar ook door een strakker regime van toelating. Alleen 

aanbieders die onder volledig toezicht staan van DNB mogen worden toegelaten op de 

Nederlandse markt. Hiermee worden risico’s van afwenteling, bijvoorbeeld door misbruik 
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van garantieregelingen voor consumenten, voorkomen. Anders gezegd, toezichthouders 

moeten de ‘Icesaves’  van de markt kunnen weren. Ook risico’s die Nederlandse spaar-

banken in het buitenland nemen op kosten van de Nederlandse consument (ING-Direct) 

moeten kunnen worden geblokkeerd. 

meer	en	betere	regulering		Met regulering worden de financiële instellingen 

beperkt in hun bedrijfsvoering. Het verbod op productie van verschillende soorten 

financiële diensten binnen één onderneming is een ingrijpende maatregel die niet alleen 

bedoeld is om grote risico’s uit te sluiten maar ook om toezicht eenvoudiger en effectiever 

te maken. Scheiding biedt de mogelijkheid voor toezichthouders om op de deelmarkten 

toegesneden eisen te stellen aan de soliditeit van financiële dienstverleners. Daarnaast 

is een strenger toezicht nodig op de financiële producten die worden aangeboden. 

Transparantie van kosten en risico’s van financiële producten is een vereiste, de toezicht-

houder moet woekerpolissen, subprime hypotheken en herverpakking van leningen 

kunnen verbieden. In feite is dit een vorm van strenge kwaliteitsregulering die we ook in 

andere delen van de publieke dienstverlening toepassen. Dit zal ongetwijfeld de innovatie 

van financiële producten afremmen, maar een teveel aan verkeerde innovaties is ook niet 

gezond gebleken.   

Voor het uitoefenen van toezicht zijn geen nieuwe toezichthouders nodig, wel het 

bundelen en activeren van toezicht. De scheiding tussen AFM en DNB is kunstmatig. 

De ervaring in andere sectoren leert dat versnippering van toezicht leidt tot verzwakking 

van functie (zie toezicht op  volkshuisvesting, onderwijs, gezondheidszorg). Actiever 

toezicht vraagt niet alleen om aanscherping van bevoegdheden, maar ook een slimmere 

beïnvloedings- en communicatiestrategie van de toezichthouders zelf. Het was toch niet 

zo moeilijk geweest om tijdig publicaties uit te lokken over de zwakte van het IJslandse 

bankenstelsel. Dit had de impact van de Icesave-deconfiture aanzienlijk kleiner gemaakt.  

De vraag is hoe de versterking van de nationale toezichthouders zich verhoudt tot de 

versterking van toezicht op Europees niveau. De kerntaak van de ECB moet het mone-

taire beleid blijven met het bijhorende instrumentarium (rentebeleid, geldhoeveelheid, 

en dergelijke). Toezicht op financiële instellingen hoort hier niet thuis. Dat blijft voor 

nationaal georiënteerde instelling bij de nationale toezichthouders. Voor de instellingen 

die grensoverschrijdend werken is meer nodig dan er nu is. Liefst een instituut met een 

taakverdeling vergelijkbaar met de EU en NMa bij het mededingingsbeleid. Second best 

maar werkbaar is dat de onderlinge afspraken tussen nationale toezichthouders worden 

versterkt. Het is onverstandig om alle kaarten te zetten op het oprichten van een nieuwe 

Europese toezichthouder, omdat dan de traagste lidstaat het tempo van de hervormingen 

bepaalt. Met coördinatie van beleid en harmonisatie van instrumenten op Europees 

niveau is op de korte en middellange termijn waarschijnlijk meer te bereiken dan met 

jarenlange discussies over het optuigen van een Europese toezichthouder.  
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overheidseigendom	als	breekijzer?		 De vraag is wat de betekenis is 

van overheidseigendom bij de hervorming van de financiële sector. Overheidseigendom 

voegt niet veel extra toe als de bovenstaande initiatieven - scheiding, lokale concurrentie 

en regulering - goed zijn geborgd. Het adagium “baat het niet dan schaadt het niet” gaat 

echter niet op. De ervaring leert dat overheidseigendom een vorm van luiheid creëert bij 

politici en beleidsmakers als het gaat om het effectief ordenen van de publieke dienstver-

lening. Ad hoc sturing op incidenten komt dan in de plaats van een evenwichtig sturings-

model met goed werkende prikkels. Een model met ‘staatsbanken’ biedt dan ook geen 

oplossing voor de huidige problemen, het creëert eerder nieuwe problemen. Moeten de 

aandelen dan zo snel mogelijk worden verkocht en de overheidscommissarissen worden 

teruggetrokken, zoals sommige politici en economen voorstellen? Dat is ook weer niet 

verstandig. Overheidseigendom kan - onder voorwaarden - een belangrijk instrument zijn 

in het hervormingsproces van de sector.  

De overheid heeft immers de verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van een 

goede ordening en de transitie daarnaar toe. Dit gaat gepaard met ingrijpende maat-

regelen binnen de bedrijven en dan kan publiek aandeelhouderschap een belangrijk 

dwangmiddel zijn om dit te effectueren. Privaat eigendom kan daarentegen, ingegeven 

door eigen belangen van stakeholders, blokkades opwerpen in het hervormingsproces.  

Na een succesvolle afronding van het hervormingsproces vervalt de ratio voor het over-

heidseigendom in financiële instellingen. Privatisering is dan niet alleen mogelijk maar 

ook gewenst. De overheid als aandeelhouder heeft de neiging bij tijden zeer passief te zijn 

en vervolgens activisme op verkeerde momenten ten toon te spreiden.  

hervorming	op	afstand	zetten	 De vraag is hoe de rijksoverheid de hervor-

mingen in de financiële sector kan doorvoeren. Het ‘trackrecord’ van de rijksoverheid 

bij complexe hervormingen in de publieke dienstverlening is niet best. Zie onder 

meer de ervaringen in het openbaar vervoer en de energiesector. Daar staat tegenover 

dat het crisismanagement vanuit het ministerie van Financiën waardering oogst. 

Crisismanagement is echter nog wat anders dan doorvoeren van ingrijpende hervor-

mingen die lang duren en zeer complex zijn. Verschillende deskundigen stellen voor om 

de hervorming op afstand van de overheid te plaatsen. Het ziet er echter niet naar uit 

dat de politiek hierin meegaat. Zij wil vooralsnog zelf de regie voeren. Het falen van het 

management en het toezicht in de financiële markten leidt helaas ook tot zelfoverschat-

ting bij politici. Door de uitvoering apart te zetten wordt voorkomen dat de minister voor 

elk incident in de sector publieke verantwoording af moet leggen. Omgekeerd kunnen 

voortdurende politieke interventies leiden tot risicomijding en incidentenmanagement. 

Gedrag dat haaks staat op goed transitiemanagement. In transitieprocessen spelen 

verschillende en soms botsende belangen tussen organisaties en groepen stakeholders. 

Publieke belangen en bedrijfsbelangen kunnen samenvallen maar ook divergeren. Het 
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vaststellen van de hervormingsagenda, de bezetting van de onderhandelingstafels en 

het zorgen voor gedragen of geaccepteerde besluiten vraagt hogere stuurmanskunst. De 

minister is effectiever als onderhandelaar met bijzondere bevoegdheden dan als voorzitter 

van het forum. De minister moet in het proces duidelijk als partij kunnen optreden die 

de publieke belangen veilig stelt, hij moet daarbij niet belast worden als proceseigenaar 

van de transitie. Een orgaan of persoon buiten het ministerie maar wel onder verant-

woordelijkheid van de minister kan veel effectiever deze rol vervullen. De ervaringen in de 

hervorming van de telecomsector in ons land geven steun aan een dergelijk model. De 

onafhankelijke rol van de OPTA heeft in het transitieproces in deze sector goede diensten 

bewezen. Het op afstand zetten van de organisatie en uitvoering van de hervorming is ook 

in de financiële sector gewenst. Een agentschap is daarvoor een mogelijke vorm, maar er 

zijn uiteraard ook andere constructies te bedenken. De opgave is een geschikte vorm te 

vinden op voldoende maar ook niet te grote afstand van de rijksoverheid.    

tot	slot	 Het is zaak om naast het crisismanagement in de financiële sector ook spoedig 

de voorbereidingen te treffen voor het hervormingsbeleid in de financiële sector. In het 

publieke debat lijkt dit nu niet verder te komen dan maatregelen omtrent beloningen 

en een ontluikende ideologische discussie over overheidseigendom van de financiële 

instellingen. De opgave is om kennis en ervaring op dit gebied te bundelen en zo een 

hervormingsagenda op te stellen die zowel betrekking heeft op de gewenste ordening als 

de wijze waarop en door wie dit tot stand moet worden gebracht. 
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