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VERDIENMODEL

DNB ei
eist ingreep verzekeraars
Maatregelen nodig om opdrogen markt levensverzekeringen op te vangen

Cor de Horde
Amsterdam
De belangrijkste Nederlandse levensverzekeraars hebben een plan van aanpak moeten presenteren aan toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) hoe ze het hoofd
boven water denken te houden in een snel
krimpende markt.
DNB eiste van de bedrijven een reactie op een woensdag te publiceren verslag
waaruit blijkt dat de markt voor individuele levenpolissen, ooit goed voor de helft
van de premieomzet van de branche, vrijwel helemaal dreigt te verdwijnen. ‘Het besef van urgentie is nog niet overal doorgedrongen’, zegt Thijs van Woerden, bij DNB
directeur Toezicht verzekeraars. ‘Je moet
hier echt een antwoord op hebben.’
De plannen zijn inmiddels binnen en
DNB studeert er nu op. Mogelijk nog voor
de kerst komt DNB met haar bevindingen.
Hoewel DNB niet in zoveel woorden eist
dat er meer mensen moeten worden ontslagen in de sector waar nu nog 52.000
mensen werken, komt het daar voor veel
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van € 39 mrd. Het ‘individueel leven’ was
niet alleen de grootse post, maar ook de
meest winstgevende.
Sinds 2008 mogen echter ook banken
een product aanbieden om fiscaal vriendelijk te sparen voor later: het banksparen.
Dat heeft een hoge vlucht genomen, door
lagere marges en doordat verzekeraars een
bezoedeld imago hebben door de woekerpolissen. De omzet in individueel leven bedroeg vorig jaar nog maar € 9 mrd.
DNB verwacht dat die trend doorzet. In
2030 is het volume in deze poot nog maar
een paar miljard, aldus de prognose van
de toezichthouder.
Van de overgebleven activiteiten is schade het grootst met € 12 mrd omzet. DNB
verwacht hier geen omzetdaling, maar
doordat verzekeraars allemaal deze markt
hebben ontdekt als alternatief voor de wegvallende levenpoot, staan de marges onder druk.
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van de premieomzet,
dreigen te verdwijnen

bedrijven in de praktijk wel op neer. ‘Je
moet laten zien dat je de krimp bij kunt
houden. Ik zeg niet hoe bedrijven dat moeten doen’, aldus Van Woerden.
Alternatief voor nieuwe ontslagrondes is
groei in andere activiteiten, zoals schadeverzekeringen. ‘Maar dan moeten de verzekeraars wel uitleggen hoe ze dat willen
bereiken, zeker als ze allemaal hun marktaandeel zeggen te gaan verhogen’, zegt Van
Woerden. ‘We gaan alle plannen toetsen
op het realiteitsgehalte.’ Verzekeraars die
antwoorden dat de problemen vanzelf verdwijnen als de rente weer stijgt, moeten sowieso hun huiswerk overdoen.
Bedrijven die geen goed antwoord hebben op de dalende omzetten, baren DNB
zorgen omdat op termijn de polishouder
in gevaar komt. Een rammelend verdienmodel leidt tot een lager cijfer bij de jaarlijkse meting van de wettelijk verplichte
buffer (solvabiliteit).
In het woensdag te verschijnen DNB-onderzoeksverslag is te zien dat individuele
levenpolissen in 2007 nog voor een premieomzet van € 18 mrd zorgden, op een totaal
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Voor verzekeraars zijn er
geen eenvoudige uitwegen
De pensioenmarkt is
lastig en ‘schade’ is
een vechtmarkt waar
de kleine spelers
winstgevender zijn
dan de grote

Cor de Horde
Amsterdam
Dat het geen vetpot meer is, weten de
verzekeraars zelf ook wel. ‘Individueel
leven’ was ooit de belangrijkste afdeling
binnen de maatschappijen, zowel qua
omvang als qua winstgevendheid. Deze
afdeling produceerde ook de beruchte
woekerpolissen.
Die tijden zijn voorbij, maar alternatieve inkomstenbronnen zijn niet zo eenvoudig te vinden. Aegon en Delta Lloyd,
bijvoorbeeld, mikken op pensioenen.
Dat is niet voor alle verzekeraars te doen,
omdat er een hoge solvabiliteit (buffer)
voor nodig is en het bovendien veel kennis vergt.
Een groter probleem is dat ook deze
markt veel onzekerheden kent. Sparen
voor pensioen zal wel blijven bestaan,
maar door wetswijzigingen zijn er nieuwe alternatieven. Sinds enkele jaren
is de Premie Pensioen Instelling (PPI)
mogelijk. Hierin kunnen werkgevers
tegen zeer lage kosten een pensioenpot
aanleggen voor hun personeel. Vooral
jonge, kleine bedrijven kiezen daar massaal voor.
Nog nieuwer is het Algemeen Pensioenfonds, waar kleine zelfstandigen een
pensioen bij elkaar kunnen sparen. Ook

dit was een groep die traditioneel naar
een verzekeraar ging voor een pensioenproduct.
‘Het kan twee kanten op gaan’, zegt
Thijs van Woerden, directeur Toezicht
verzekeraars bij de Nederlandsche Bank
(DNB). ‘Enerzijds zijn de nieuwe initiatieven een bedreiging voor verzekeraars,
anderzijds kunnen ze zich zelf ook op die
markt begeven. Het is ook een kans.’
Het meest logische alternatief voor
het opdrogen van de levenmarkt is het
schadebedrijf. Maar ook hier zijn de
gouden tijden voorbij. Particulieren
schuimen internet af op zoek naar de
laagste premie voor de autoverzekering,
waarbij vergelijkingssites zelf een deel
van de magere marge in hun zak steken.
Bovendien zoeken zo veel verzekeraars
hun heil in deze oertak van het vak, dat
de marges onder druk staan. DNB noemt
het een vechtmarkt.
Kostenbesparingen worden door
vrijwel iedereen die de sector volgt, on-

Particulieren
schuimen internet af
op zoek naar de
laagste premie voor
de autoverzekering

De concurrentie op
de markt
voor schadeverzekeringen
is fel. De
marges
staan
onder
druk.
FOTO: JASPER
JUINEN/ANP

vermijdelijk genoemd. Vijf jaar geleden
werkten nog 59.000 mensen in de sector,
vorig jaar 52.000, en die daling is voorlopig niet ten einde.
Na het woord kostenbesparing valt al
snel het woord consolidatie. Fusies en
overnames moeten tot grotere bedrijven
leiden, die efficiënter werken.
Dat wordt al jaren geroepen en toch
komt consolidatie amper van de grond.
Momenteel werken ASR en Reaal aan
een samengaan, maar dat is vooral uit
nood geboren. Een van de problemen is
de woekerpolis. De potentiële schadeclaims kunnen in de miljarden lopen,
en dat maakt verzekeraars moeilijk te
waarderen.
Van Woerden noemt de woekerpolisaffaire een ‘belangrijke hobbel’ bij het
proces van fusies en overnames, maar
denkt dat consolidatie daardoor niet helemaal onmogelijk wordt. Hij wijst op de
recente beursgang van Nationale-Nederlanden. ‘Dat is positief. Gebleken is dat
het wel degelijk mogelijk is.’
Maar zelfs een groot fusiebedrijf is
niet verzekerd van een goede uitgangspositie. Want schaalgrootte, zo blijkt uit
een opmerkelijke recente studie van bureau IG&H, is niet zaligmakend.
IG&H onderzocht de markt van schadeverzekeringen. En wat blijkt: de grote
‘allrounders’ groeien nauwelijks en
kennen een lage marge. Juist de kleine
spelers maken de meeste winst. Dit is
niet een eenmalig gevolg van de proble-
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men met een specifieke verzekering voor
arbeidsongeschiktheid (WGA, in jargon)
waar bijna alle grote spelers enorme
verliezen op hebben geleden terwijl
kleine spelers dit product nooit hebben
verkocht. IG&H heeft hiervoor namelijk
gecorrigeerd.
Dus ook als dit probleem wordt weggelaten, laten de kleine spelers de mooiste
marges zien in schade (meer dan 10%).
De grootste spelers halen nog geen 8%.
De middelgrote spelers zitten op slechts
4%. ‘Als je als middelgrote speler een kopie van Nationale-Nederlanden wilt zijn,
heb je wel alle nadelen van complexiteit,
maar niet het voordeel van de schaal’,
zegt Ronald Tamboer, een van de opstellers van het rapport.
Dat de grote spelers het niet goed
doen, komt doordat het grote, ingewikkelde bedrijven zijn. ‘Ik ken geen grote
speler waar ze niet een woud aan IT-systemen hebben’, zegt Tamboer. In theorie
hebben deze grote partijen veel ruimte
om te snijden in kosten. ‘Dat klopt wel,
maar ze roepen het al jaren. Het is kennelijk een hardnekkig probleem.’ Dat
komt mede doordat oude systemen niet
gebouwd zijn op open communicatie. Ze
dateren van voor internet.
Sommige verzekeraars zetten een
kleine speler op de markt met een eigen
merknaam, om de markt via internet te
veroveren. Ze groeien erg snel, maar de
bestaande bedrijfsonderdelen blijven
bestaan, met hun eigen systemen.
Ondanks de resultaten van zijn onderzoek noemt Tamboer consolidatie
‘logisch’. Maar dan wel in een andere
volgorde dan tot nu toe gehanteerd. ‘Je
moet zorgen voor een goede structuur en
organisatie. Pas daarna kun je overnames doen. Die moet je daarna meteen op
die structuur zetten.’

