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10  Samenvatting en conclusies in het Nederlands 

10.1  Mijn motivatie, onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 
Dit proefschrift beschrijft en analyseert de financiële verslaggevingspraktijken van Nederlandse 

verzekeraars in de periode 1880-2005 en de achtergrond van en invloeden op hun eensporige 

verslaggevingsaanpak, waaronder ze hun prudentiële verslagstaten aanmerkten en publiceerden    

als hun jaarrekening. 

De belangrijkste motivatie voor mijn onderzoek was dat ik de lange geschiedenis van deze aanpak 

wilde begrijpen en verklaren. Wat hield hij over deze lange periode in, was hij verplicht of werd hij 

vrijwillig toegepast, door welke factoren werd hij beïnvloed, hoe gingen toezichthouders op 

verzekeraars hiermee om, en hoe rapporteerden de moedermaatschappijen van verzekerings-

groepen (die niet onder verzekeringstoezicht vielen) in de praktijk? Vandaag de dag kan men een 

duidelijk en natuurlijk spanningsveld onderkennen tussen het rapporteren aan beleggers (ik noem dit 

financiële verslaggeving) en aan toezichthouders op verzekeraars (dit noem ik prudentiële verslag-

geving), gezien de verschillende doelstellingen die deze gebruikers hebben. En jaarrekeningen,          

in tegenstelling tot prudentiële verslagstaten, focussen tegenwoordig primair op de informatie-

behoeften van beleggers. In het algemeen willen deze gebruikers een neutrale weergave zien van de 

financiële positie en het financiële resultaat van de onderneming, om het door het bestuur gevoerde 

beheer te beoordelen en om toekomstige kasstromen te voorspellen. Zij zouden een bepaald niveau 

van voorzichtigheid kunnen accepteren, maar dit mag gaan niet ten koste van de getrouwe en 

neutrale weergave van de gevolgen van transacties en gebeurtenissen. Aan de andere kant werden 

toezichthouders op verzekeraars opgericht om de belangen van polishouders te beschermen en zijn 

zij daarom, in het algemeen, voorstander van een (veel) grotere mate van voorzichtigheid in de 

jaarrekening.  

Dus de vraag deed zich voor of dit spanningsveld altijd had bestaan en als zodanig werd ervaren 

gedurende de gehele periode onderzocht in dit proefschrift en, indien dit het geval was, hoe het 

mogelijk is geweest om deze twee, ogenschijnlijk verschillende, verslaggevingsdoelstellingen te 

combineren door de toepassing van een eensporige verslaggevingsaanpak? En, ten slotte,         

pasten de toezichthouders op verzekeraars de gerapporteerde cijfers aan om de financiële positie 

van verzekeraars te beoordelen (in de vorm van zogenoemde ‘prudentiële filters’),1 zelfs als de 

prudentiële voorschriften leidend waren? 

Dit resulteerde in het volgende onderzoeksdoel: 

Het beschrijven en analyseren van de ontwikkelingen in de financiële en prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften die in de periode 1880-2005 op Nederlandse verzekeraars van 

toepassing waren, inclusief de relatie tussen deze twee wetgevende regimes, en het verklaren 

van de interactie tussen deze voorschriften en de feitelijke verslaggevingspraktijken gedurende 

deze periode. 

                                                           
1
 Onder de toepassing van prudentiële filters wordt de balans in de jaarrekening als uitgangspunt genomen om 
de financiële positie te beoordelen, maar, uitsluitend voor dit doel, worden bepaalde niet-toelaatbare activa 
geëlimineerd en de waarderingsgrondslagen van activa en/of passiva aangepast aan de normen van de 
prudentiële toezichthouder. 
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De keuze voor de periode 1880-2005 werd gemaakt omdat in 1880 de Nederlandse Hoge Raad een 

aantal bestaande Koninklijke Besluiten ongrondwettelijk verklaarde. Dit luidde een lange periode van 

onzekerheid in met, feitelijk, in het geheel geen Nederlands wettelijk toezicht op verzekeraars.       

Het jaar 2005 werd gekozen omdat dit het eerste jaar was waarover ondernemingen (inclusief 

verzekeraars), indien ze een beursnotering in de ‘EU’ hadden,2 moesten rapporteren in overeen-

stemming met ‘IAS/IFRS’,3 wat een aantal verschillen elimineerde in de verslaggevingspraktijken van 

de drie groepen die voor mijn onderzoek waren geselecteerd, zijnde AEGON, Fortis, en ING. 

Terwijl, zoals later wordt uitgelegd, Nederlandse verzekeraars in 1880 alleen werden beïnvloed door 

de Nederlandse en Britse overheid, laat de figuur hierna zien dat dit in 2005 significant was gewijzigd: 

het aantal partijen dat de financiële en prudentiële verslaggevingsvoorschriften van Nederlandse 

verzekeraars beïnvloedde was niet alleen in aantal, maar ook qua achtergrond toegenomen.  

Figuur 10.1 Overzicht van de belangrijkste spelers met invloed op de Nederlandse financiële en prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften in 2005 

 

Bron: CEA annual report 2003-2004, aangepast en geactualiseerd door de auteur  

                                                           
2
 De ‘Europese Unie’ (de ‘EU’) was opgericht in 1957 als de ‘Europese Economische Gemeenschap’ (de ‘EEG’)  
om een gemeenschappelijke markt te creëren door het verwijderen van de grenzen aan het vrije verkeer   
van personen, diensten, en kapitaal. 

3
 Dit waren de ‘International Accounting Standards’ (de ‘IAS’) en de ‘International Financial Reporting 
Standards’ (de ‘IFRS’), vastgesteld door de ‘International Accounting Standards Board’ (de ‘IASB’), die,            
in 2001, het ‘International Accounting Standards Committee’ (het ‘IASC’), opgericht in 1973, had opgevolgd. 
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Om de Nederlandse financiële en prudentiële verslaggevingsontwikkelingen te beschrijven en 

analyseren, is het noodzakelijk om ze in een internationale context te plaatsen. Zoals later wordt 

uitgelegd, vormden, naar mijn mening, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninklijk, de EEG/EU en 

het IASC/de IASB de belangrijkste componenten van deze internationale context.  

Om structuur te geven aan mijn werk heb ik mijn onderzoeksdoel omgezet in de volgende vijf 

onderzoeksvragen: 

1. Wat waren bij de onderzochte maatschappijen de belangrijke ontwikkelingen en 

gebeurtenissen op het gebied van de juridische structuur, de organisatiestructuur,                

de eigendomsverhoudingen, en de (multi)nationale bedrijfsstrategie? 

2. Wat waren de ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggevingsvoorschriften voor 

Nederlandse verzekeraars tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de maatschappij en  

in de bedrijfstak, en hoe zijn deze ontwikkelingen beïnvloed door die in het Verenigd 

Koninklijk, de Verenigde Staten, de EU en haar voorgangers, en bij internationale 

organisaties? 

3. Wat waren de ontwikkelingen op het gebied van prudentiële verslaggevingsvoorschriften 

voor Nederlandse verzekeraars, en hoe zijn deze ontwikkelingen beïnvloed door die in het 

Verenigd Koninklijk, de Verenigde Staten, de EU en haar voorgangers, en bij internationale 

organisaties? 

4. Wat waren de relaties tussen financiële en prudentiële verslaggevingsvoorschriften in 

Nederland en de overige geselecteerde landen of regio’s, en hoe verschilden de Nederlandse 

ontwikkelingen van die in deze overige landen of regio’s? En, meer specifiek, welke posities 

werden ingenomen ten aanzien van een eensporige verslaggevingsaanpak? 

5. Wat waren de feitelijke verslaggevingsontwikkelingen bij en -keuzes door de geselecteerde 

maatschappijen, zowel op het niveau van de individuele maatschappijen als (indien van 

toepassing) van de groep, en hoe kunnen deze worden verklaard door de bovenstaande 

ontwikkelingen en gebeurtenissen? Hoe gingen de maatschappijen in de praktijk om met   

het potentiele conflict tussen de doelstellingen van financiële en prudentiële verslaggeving 

binnen hun toepassing van een eensporige verslaggevingsaanpak? 

De antwoorden op deze vragen worden gepresenteerd in dit proefschrift en samengevat in dit 

hoofdstuk. In de individuele secties worden de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en in         

de Verenigde Staten alleen beschreven als ze relevant zijn om de Nederlandse ontwikkelingen en    

de centrale thema’s in de individuele periodes te begrijpen. Maar voordat deze ontwikkelingen en 

thema’s worden gepresenteerd, is het allereerst noodzakelijk om een uitleg te geven van mijn 

aanpak en de externe omgeving waarin Nederlandse verzekeraars opereerden, en, om het antwoord 

te geven op onderzoeksvraag nr. 1, een overzicht te presenteren van de belangrijkste ontwikkelingen 

en gebeurtenissen bij de geselecteerde maatschappijen. 

10.2  Mijn aanpak en de externe omgeving van de Nederlandse 

verzekeringsindustrie 
Tijdens het uitvoeren van mijn initiële onderzoek werd snel duidelijk dat ik mij op volstrekt onbekend 

terrein bevond. Er was geen literatuur beschikbaar over soortgelijke historische studies die een alles-

omvattende beschrijving gaven over de totale periode, of grote delen hiervan, die in dit proefschrift 

wordt onderzocht.  
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Zoals is beschreven in hoofdstuk 2 moest ik daarom mijn eigen aanpak ontwikkelen. Ik heb dit 

gedaan door kennis te nemen van historisch onderzoek over financiële verslaggevings-

ontwikkelingen, zoals studies die verslaggevingssystemen classificeerden, methoden voor historisch 

onderzoek naar verslaggeving, publicaties over andere bedrijfstakken, en publicaties over de keuze 

van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling (hierna afgekort als de ‘waarderings-

grondslagen’) en wijzigingen hierin.  

Deze studies en publicaties leerden mij dat het noodzakelijk was om de ontwikkelingen in de 

verslaggeving te plaatsen in de context van die in de Nederlandse economie, de demografische 

situatie, het sociale zekerheidsstelsel, het op ondernemingen van toepassing zijnde belasting-

systeem, en de verzekeringsindustrie in het algemeen. Dit was omdat deze factoren allemaal een 

invloed hebben uitgeoefend (of, ten minste, zouden kunnen hebben uitgeoefend) op de concurrentie 

tussen en de commerciële kansen van Nederlandse verzekeraars. Bovendien moest worden gekeken 

naar specifieke ondernemingsontwikkelingen (zoals wijzigingen in de juridische of organisatie-

structuur, de eigendomsverhoudingen, of de bedrijfsstrategie), omdat deze, in het algemeen,  

invloed hadden op de keuze van de waarderingsgrondslagen, presentatievraagstukken,                      

en toelichtingen.  

Tevens was het noodzakelijk om gedurende de gehele periode een consistente terminologie              

te hanteren, en specifieke beslissingen te nemen over de reikwijdte van het onderzoek.  

Aangaande deze reikwijdte besloot ik te focussen op die elementen in de jaarrekening die enkele 

specifieke verslaggevingsvraagstukken voor verzekeraars creëerden en die ze deed verschillen van 

andere ondernemingen. Dit waren: de omvang van de financiële rapportages, de indeling van de 

primaire financiële overzichten (de balans, de winst- en verliesrekening, en, indien van toepassing, 

andere primaire overzichten), de keuze van de waarderingsgrondslagen en de verplichte en vrijwillige 

wijzigingen hierin, beleggingen, technische voorzieningen, lange termijn personeelsbeloningen, 

belastingen, gesegmenteerde informatie, fusies en overnames, en het opnemen van solvabiliteits-

informatie in de toelichting. De achtergrond en de betekenis van deze elementen zijn gepresenteerd 

in hoofdstuk 2. 

Mijn initiële onderzoek onthulde ook dat er, als gevolg van ontwikkelingen in de wetgeving en in     

de feitelijke verslaggevingspraktijken, duidelijke aanwijzingen waren dat de betekenis van de term 

‘eensporige verslaggevingsaanpak’ inderdaad door de jaren heen was gewijzigd. Ik heb drie 

variabelen geïdentificeerd die een belangrijke rol lijken te hebben gespeeld voor individuele 

verzekeraars, en twee voor de moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen. Deze zijn 

gecombineerd in tabel 10.1 en worden hierna weergegeven: 

 Voor individuele verzekeraars: 

o Of de prudentiële of de financiële verslaggevingsvoorschriften leidend waren          

ten aanzien van de waarderingsgrondslagen; 

o Of additionele informatie vereist was om het leidende verslaggevingsregime          

aan te vullen; en 

o Of de verzekeraar, voor de bepaling van zijn solvabiliteitspositie prudentiële filters, 

diende toe te passen en openbaar te maken; en 
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 Voor moedermaatschappijen: 

o Of ze al dan niet soortgelijke modellen voor de balans en de winst- en 

verliesrekening toepasten als hun verzekeringsdochters; en 

o Of ze al dan niet soortgelijke waarderingsgrondslagen toepasten als                          

hun verzekeringsdochters. 

Tabel 10.1:  Types eensporige verslaggevingsaanpak 

Individuele verzekeraar Type Leidende 
verslaggevingsregime    

ten aanzien van de 
waarderingsgrondslagen  

Additionele informatie     
in aanvulling op het 

leidende 
verslaggevingsregime 

Prudentiële filters voor           
de bepaling van de 
solvabiliteitspositie          

vereist en openbaar gemaakt 

     

 1 Prudentieel Nee Nee 

 2 Prudentieel Nee Ja 

 3 Prudentieel Ja Nee 

 4 Prudentieel Ja Ja 

 5 Financieel Nee Nee 

 6 Financieel Nee Ja 

 7 Financieel Ja Nee 

 8 Financieel Ja Ja 

     

Moedermaatschappij van 
verzekeraars 

Type Soortgelijke modellen voor de balans en   
de winst- en verliesrekening                             
als hun verzekeringsdochters 

Soortgelijke waarderingsgrondslagen     
als hun verzekeringsdochters 

    

 9 Ja Nee 

 10 Ja Ja 

 11 Nee Nee 

 12 Nee Ja 

 
Aangezien het mogelijk is dat er periodes waren waarin zowel de prudentiële als de financiële 

verslaggevingsregimes een belangrijke rol speelden, heb ik soms professionele oordeelsvorming 

toegepast om het voorkomende type eensporige verslaggevingsaanpak te bepalen. Waar dit           

het geval was, is dit duidelijk aangegeven en verklaard. 

Met betrekking tot de context waarin Nederlandse verzekeraars opereerden, onderdeel van 

onderzoeksvraag nr. 2, presenteert de volgende tabel een aantal belangrijke statistische gegevens, 

voor zover ze beschikbaar waren.4 Alle bedragen zijn in Nederlandse guldens, behalve die in              

de kolom 2005*, welke in Euro’s zijn.5 De bedragen betreffende de verzekeraars hebben betrekking 

op alle activiteiten van de Nederlandse verzekeraars, inclusief, voor zover van toepassing,  

activiteiten uitgevoerd door buitenlandse filialen. 

  

                                                           
4
 De tabel is ontleend aan de gegevens in bijlage 8. 

5
 Aangezien het doel van deze tabel is het vergelijken van de ontwikkelingen in de nationale economie met die 
van de Nederlandse verzekeraars zijn alle bedragen in deze tabel nominaal en niet aangepast voor inflatie. 
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Tabel 10.2 Statistische gegevens betreffende de Nederlandse bevolking, economie en verzekeraars                           

in de periode 1880-2005 

 1880 1900 1920 1940 1960 1970 1980 2000 2005 2005* 

           

Bevolking en economie 

Bevolking (in miljoenen) 4,0 5,1 6,8 8,8 11,4 13,0 14,1 15,4 16,3 16,3 

BNP in marktprijzen (in miljarden) 1,1 1,5 - - 41,8 122,9 341,7 921,1 1.106,1 501,9 

BNP per hoofd van de bevolking 278 286 - - 3.665 9.480 24.247 58.058 66.928 30.781 

Index (1980 = 100) 1 1 - - 15 39 100 239 276 - 

Lange termijn rentevoet 3,8 3,2 5,7 3,6 4,4 7,1 7,1 5,4 3,4 3,4 

Korte termijn rentevoet 3,8 4,0 3,9 1,6 2,6 8,0 10,7 4,4 2,1 2,1 

           

Binnenlandse levensverzekeraars inclusief begrafenisfondsen, spaarkassen, en, vanaf 2005, natura-uitvaartverzekeraars 

Totaal aantal - 171 147 149 89 80 72 145 115 115 

Totaal activa (in miljarden) - - 0,4 1,6 9,5 22,9 70,5 540,5 665,6 302,0 

Index (1980 = 100) - - 0 2 13 32 100 766 944 - 

Totaal eigen vermogen (in miljarden) - - 0,0 0,1 0,6 4,8 11,6 61,1 67,4 30,6 

Index (1980 = 100) - - 0 1 5 41 100 526 581 - 

Totaal premies (in miljoenen) - - 77 149 998 2.400 6.873 50.691 53.244 24.161 

Index (1980 = 100) - - 3 6 15 35 100 737 775 - 

Totaal winst (in miljoenen) - - - 19 90 264 1.223 1.525 7.321 3.322 

Index (1980 = 100) - - - 2 7 22 100 125 599 - 

           

Binnenlandse schadeverzekeraars 

Totaal aantal - - - - - 315 227 250 210 210 

Totaal activa (in miljarden) - - - - - 3,6 14,0 73,6 102,1 46,3 

Index (1980 = 100) - - - - - 26 100 526 729 - 

Totaal eigen vermogen (in miljarden) - - - - - 1,2 3,5 20,8 31,1 14,1 

Index (1980 = 100) - - - - - 34 100 594 889 - 

Totaal premies (in miljoenen) - - - - - 3.185 11.445 31.551 56.152 25.481 

Index (1980 = 100) - - - - - 28 100 276 491 - 

Totaal winst (in miljoenen) - - - - - 100 850 1.566 5.531 2.510 

Index (1980 = 100) - - - - - 12 100 184 651 - 

 
De tabel toont een geleidelijke toename in de bevolking, maar in het bijzonder in het niveau van 

nominale rijkdom, zoals aangegeven door het BNP per hoofd van de bevolking. Zoals blijkt uit de 

indexcijfers, volgden de financiële gegevens van de Nederlandse verzekeringsindustrie deze trend, 

met een grote toename van alle bedragen na 1980 toen de groei van de verzekeraars de toename 

van het BNP per hoofd van de bevolking begon te overstijgen. 

De eerste wettelijke stappen op het gebied van het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel werden 

gezet in het begin van de 20e eeuw met het aannemen van een aantal wetten voor werknemers-

verzekeringen. Vanaf het eind van de jaren 1940 werd dit systeem uitgebreid met diverse wetten die 

ook niet-werknemers dekten. In de jaren 1980 werd het de Nederlandse overheid echter duidelijk 

dat het bestaande sociale zekerheidsstelsel niet toekomstbestendig was omdat het te duur was. 

Vervolgens begon een proces om het systeem geleidelijk af te slanken om de reikwijdte en de 

gerelateerde kosten van het systeem te beperken, onder meer door een gedeeltelijke privatisering 

van de risico’s. Het grootste deel van deze activiteiten was eind 2005 afgerond.  

De fiscale verplichtingen van Nederlandse ondernemingen, inclusief verzekeraars, waren in eerste 

instantie beperkt tot belasting op uitdelingen aan aandeelhouders, maar vanaf 1918 werd ook 

belasting geheven over tantièmes aan het management en personeel van een onderneming.            

Dit systeem werd in 1940 vervangen door de invoering van belasting over de winsten van 

ondernemingen. Dit gold ook voor verzekeraars, hoewel het hen, binnen bepaalde grenzen,           

was toegestaan om belastingvrije reserves te vormen, die moesten worden aangewend om verliezen 

te absorberen voordat enige andere vorm van belastingcompensatie beschikbaar was.  
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Dit belastingsysteem bleef gehandhaafd gedurende de resterende periode behandeld in dit 

proefschrift, hoewel de grenzen aan deze reserves diverse malen werden verlaagd. In het algemeen 

gingen deze wijzigingen vergezeld van striktere regels over de fiscale berekening van de voorziening 

voor levensverzekeringsverplichtingen en het activeren en afschrijven van de gerelateerde 

acquisitiekosten en rentestandkortingen. 

Over het geheel genomen heeft de Nederlandse verzekeringsindustrie geprofiteerd van de groeiende 

economie en de achtereenvolgende wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel, die leidden tot 

commerciële mogelijkheden om aanvullende of vervangende verzekeringsdekking te verkopen.     

Om deze kansen te benutten vonden een aantal fusies plaats die verzekeraars creëerden die actief 

waren in verschillende verzekeringssegmenten, wat weer resulteerde in een toenemende 

concentratie in de Nederlandse markt. Zoals later in dit hoofdstuk wordt weergegeven hadden de 

wijzigingen in het belastingsysteem geen directe invloed op de activiteiten van de verzekeraars,  

maar wel op de waarderingsgrondslagen in hun jaarrekening. 

10.3  De belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen bij de 

geselecteerde verzekeraars (onderzoeksvraag nr. 1) 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven heb ik AEGON, Fortis en ING (inclusief hun 

rechtsvoorgangers en belangrijkste Nederlandse verzekeringsdochters) geselecteerd als de 

maatschappijen waarvan ik de jaarrekeningen heb beoordeeld om mijn onderzoeksvragen te 

beantwoorden. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ze bestonden allemaal gedurende de gehele 

periode die in dit proefschrift wordt onderzocht en waren belangrijke spelers op de Nederlandse 

verzekeringsmarkt. Ze waren bovendien genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs, opereerden 

internationaal, leverden vaak een actieve bijdrage aan de Nederlandse financiële en prudentiële 

verslaggevingsontwikkelingen, en, niet in de laatste plaats, hadden uitgebreide bedrijfsarchieven    

die werden opengesteld voor mijn onderzoek. 

Het besluit om me te richten op deze maatschappijen betekent dat mijn bevindingen niet altijd 

kunnen worden vergeleken met waarnemingen over de bedrijfstak als geheel. Tevens vermijdt het 

een te grote nadruk op enkele belangrijke faillissementen in de Nederlandse verzekeringsindustrie, 

die bepaalde wetgevende ontwikkelingen op gang brachten, maar die, naar mijn mening,                

niet representatief waren voor de algehele ontwikkelingen in en met een impact op de bedrijfstak. 

Daarentegen maakt mijn selectie van ‘overlevers’ het mogelijk om te kijken naar de langere termijn 

ontwikkelingen in de verslaggevingspraktijken van grote en belangrijke Nederlandse verzekeraars 

over de gehele periode die in dit proefschrift wordt onderzocht, en om deze praktijken op basis van 

een consistente populatie te beschrijven en analyseren. 

De belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen bij de maatschappijen, oftewel de antwoorden op 

onderzoeksvraag nr. 1, zijn gepresenteerd in hoofdstuk 3. Hierin wordt getoond dat alle drie groepen 

het resultaat waren van een aantal fusies. Hun historie gaat terug naar het midden van de 19e eeuw, 

en ving, in de meeste gevallen, aan met het oprichten van begrafenisfondsen of levensverzekeraars. 

Geleidelijk werden deze levensverzekeringsactiviteiten gecombineerd met schadeverzekerings-

activiteiten om verzekeringsgroepen te vormen die actief waren in verschillende verzekerings-

segmenten. Dit leidde tot belangrijke fusies in de jaren 1960, toen de Nationale-Nederlanden,          

de AGO en de Ennia tot stand kwamen, gevolgd door de nieuwe golf in de jaren 1980 en het begin 

van de jaren 1990, toen AEGON, Fortis, en ING ontstonden.  
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In het geval van Fortis en ING werden de verzekeringsactiviteiten aangevuld met bancaire 

activiteiten, leidend tot de vorming van grote financiële conglomeraten. En bij Fortis was een andere 

belangrijke ontwikkeling de fusie van de Nederlandse AMEV en de grote Belgische verzekeraar AG, 

waardoor de eerste binationale financiële dienstverleningsgroep in de Benelux ontstond. 

Gedurende de periode beschreven in dit proefschrift transformeerden alle groepen zich van grote 

Nederlandse verzekeraars tot maatschappijen die op een echt internationale basis werkten.             

Dit proces was gestart door de Nationale-Nederlanden in de jaren 1950, gevolgd door de AMEV aan 

het eind van de jaren 1960 en de AGO en de Ennia in de jaren 1970. Hoewel de internationale 

expansie plaatsvond in een groot aantal landen, hadden alle drie groepen een specifieke focus op   

de Verenigde Staten en verkregen ze daar belangrijke marktaandelen. Om deze expansie te 

ondersteunen en te financieren, verkregen alle drie groepen een notering op de Amsterdamse 

effectenbeurs in het begin van jaren 1960, en AEGON en ING noteerden hun aandelen ook,                

in de jaren 1990, op de effectenbeurs van New York. De expansieactiviteiten waren de drijfveer   

voor diverse veranderingen in de juridische en organisatorische structuur gedurende de periode. 

10.4  Algemeen overzicht van de financiële en prudentiële 

verslaggevingsontwikkelingen (onderzoeksvragen nrs. 2 en 3) 
De ontwikkelingen op het gebied van financiële en prudentiële verslaggevingsvoorschriften zijn 

gepresenteerd en besproken in hoofdstukken 4 tot en met 8. De belangrijkste zijn samengevat in    

de onderstaande figuur. 

Figuur 10.2 Overzicht van de belangrijkste financiële en prudentiële verslaggevingsontwikkelingen                               

in de periode 1880-2005 
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Het bovenstaande overzicht toont dat de Nederlandse financiële verslaggevingsvoorschriften 

(onderzoeksvraag nr. 2) in eerste instantie waren beperkt tot degene opgenomen in het wetboek van 

koophandel van 1835. Zij werden vervolgens, na diverse (wets-)voorstellen die gedeeltelijk waren 

beïnvloed door de relevante wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, aangepast door een nieuw 

wetboek van koophandel, vastgesteld in de jaren 1928-1929. Maar de echte verandering vond pas 

plaats in 1970 met de introductie van de wet op de jaarrekening van ondernemingen. Deze wet was 

het gevolg van een aantal particuliere initiatieven en voorstellen in het midden van de jaren 1950 tot 

het midden van de jaren 1960, die, opnieuw, waren beïnvloed door de wetgevingsontwikkelingen in 

het Verenigd Koninkrijk. Het aannemen van de wet van 1970 leidde tot het oprichten van het ‘TO’,6 

een gebeurtenis die samenliep met de creatie van het IASC. Het was vooral de laatste gebeurtenis, 

gecombineerd met het vaststellen van een aantal Europese verslaggevingsrichtlijnen die vervolgens 

werden opgenomen in de Nederlandse wetgeving, die de financiële verslaggevingsvoorschriften 

beïnvloedde en geleidelijk resulteerde in een allesomvattend Nederlands financieel verslaggevings-

stelsel. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten hadden geen directe impact op de Nederlandse 

voorschriften, hoewel ze, zoals later in deze samenvatting wordt beschreven, invloed hadden op de 

discussies in het IASC/de IASB en op de feitelijke verslaggevingspraktijken van de maatschappijen 

onderzocht in dit proefschrift. 

Daarentegen hadden de ontwikkelingen in de prudentiële verslaggevingsvoorschriften 

(onderzoeksvraag nr. 3) al veel eerder impact op de verzekeringsindustrie. Met name na een arrest 

van de Nederlandse Hoge Raad in 1880, waarin een aantal Koninklijke Besluiten (die een beperkte 

vorm van toezicht op levensverzekeraars inhielden) ongrondwettelijk waren verklaard, werd een 

groot aantal (wets-)voorstellen ontwikkeld. Evenals voor de financiële verslaggevingsvoorschriften 

het geval was, waren de meeste direct beïnvloed door de voorschriften in het Verenigd Koninkrijk. 

Na de val van de grootste Nederlandse levensverzekeraar (de ‘Algemeene’) in het begin van              

de jaren 1920 leidden de voorstellen tot de eerste Nederlandse toezichtwet op levensverzekeraars. 

Deze werd, in 1964, gevolgd door de eerste Nederlandse toezichtwet op schadeverzekeraars. 

Aangezien beide wetten strikte en uitgebreide verslaggevingsvoorschriften bevatten, waren 

Nederlandse verzekeraars al onderworpen aan een alomvattend verslaggevingsregime voordat     

(en, voor levensverzekeraars, lang voordat) dit het geval was voor andere Nederlandse bedrijven. 

Daarna werden de prudentiële verslaggevingsvoorschriften, evenals dit het geval was voor de 

financiële verslaggevingsvoorschriften, aangepast als gevolg van het verwerken van een aantal 

Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. Hoewel ze op verschillende momenten ter sprake 

kwamen, speelden de ontwikkelingen in de Verenigde Staten nauwelijks een rol, aangezien ze in een 

andere richting gingen dan de ontwikkelingen in Nederland en op Europees niveau. 

Een groot aantal van de bovenstaande ontwikkelingen beïnvloedde elkaar wat betreft de feitelijke 

verslaggevingsvoorschriften en -praktijken van de Nederlandse verzekeraars en moeder-

maatschappijen van verzekeringsgroepen, zowel voor financiële als voor prudentiële doeleinden. 

Deze impact was echter niet consistent voor de gehele periode en varieerde in de tijd. Het resultaat 

was dat ook de inhoud van een eensporige verslaggevingsaanpak niet stabiel was over de gehele 

periode onderzocht in dit proefschrift.  

                                                           
6
 Dit was het ‘Tripartite Overleg’, opgericht in 1970. Het TO werd in 1981 opgevolgd door de ‘Raad voor de 
Jaarverslaggeving’ (de ‘RJ’). 
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Deze instabiliteit betrof zowel de wijze waarop een eensporige verslaggevingsaanpak, impliciet of 

expliciet, was opgenomen in de relevante voorschriften, als de betekenis voor de financiële 

verslaggevingspraktijken.  

Dit zich wijzigende belang van een eensporige verslaggevingsaanpak is het centrale thema van dit 

proefschrift dat, samen met zijn praktische toepassing (onderzoeksvraag nr. 5), wordt beschreven    

in het restant van deze samenvatting om een antwoord te geven op onderzoeksvraag nr. 4.              

Waar relevant zullen deze beschrijvingen ook meer details geven over de ontwikkelingen 

gepresenteerd in figuur 10.2. 

10.5  De eensporige verslaggevingsaanpak (onderzoeksvraag nr. 4) 

en haar praktische toepassing (onderzoeksvraag nr. 5) 

10.5.1  Introductie 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is beschreven, houdt een eensporige verslaggevingsaanpak in 

dat de prudentiële verslagstaten van onder toezicht staande verzekeraars werden aangemerkt en 

gepubliceerd als hun jaarrekening. Deze sectie beschrijft hoe deze aanpak werd beïnvloed door 

wijzigingen in de wetgeving en in de praktijk werd ontwikkeld, onderverdeeld in vijf tijdvakken 

waarin de verslaggevingsvoorschriften of -praktijken fundamenteel wijzigden. 

Maar voordat deze beschrijvingen worden gegeven, is het nuttig om de ontwikkelingen in de omvang 

van de jaarverslagen van de voor dit proefschrift onderzochte maatschappijen te presenteren.         

Dit geeft al een indruk geeft van de impact van de ontwikkelingen in de wetgeving en in de 

ondernemingen zelf. De aantallen hebben betrekking op de financiële rapportages als geheel, 

aangezien een duidelijk onderscheid tussen het bestuursverslag en de jaarrekening niet (duidelijk) 

stelselmatig over de gehele periode werd gemaakt. 

Tabel 10.3 Aantal pagina’s in de financiële verslagen gedurende de periode 1880-2005 

 1880 1900 1920 1925 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

            

Algemeene Friesche (L) - 8 35 129 108 172 147 - - - - 

Algemeene Friesche Brand/Schade (S) - - - - - 15 22 - - - - 

Groot-Noordhollandsche (L) - 7 25 63 67 123 127 - - - - 

Olveh (L) - 31 55 84 64 111 108 - - - - 

AGO Leven (L) - - - - - - - 192 - - - 

AGO Schade (S) - - - - - - - 24 - - - 

AGO (H) - - - - - - - 48 - - - 

Eerste Nederlandsche (L)  38 55 107 151 372 152 - - - - 

Nieuwe Eerste Nederlandsche (S) - - 22 24 17 13 47 - - - - 

Nillmij 1859/Nillmij Leven (L) - - - - - 145 135 - - - - 

Ennia Leven (L) - - - - - - - 162 - - - 

Ennia Schade (S) - - - - - - - 41 - - - 

Ennia (H) - - - - - - 39 68 - - - 

AEGON Leven (L) - - - - - - - - 157 - - 

AEGON Schade (S) - - - - - - - - 39 - - 

AEGON (H) - - - - - - - - 88 111 208 

 
Noot: levensverzekeraars zijn aangeduid met ‘L’, schadeverzekeraars met ‘S’, en moedermaatschappijen met ‘H’. 
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Tabel 10.4 Aantal pagina’s in de financiële verslagen gedurende de periode 1880-2005 - vervolg 

 1880 1900 1920 1925 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

            

Utrecht (L) - 16 23 87 94 251 178 145 - - - 

Holland van 1859 (S) - - - - - 20 -     

Holland (N-L) - - - - - - 48 44 - - - 

AMEV Leven (L) - - - - - - - - 127 - - 

AMEV Schade (S) - - - - - - - - 56 - - 

AMEV (H) - - - 3 3 3 30 40 - - - 

Fortis (H) - - - - - - - - 102 220 320 

            

Nederlanden van 1845 (S) - - 103 79 25 32 - - - - - 

Nederlanden Leven (L) - - 38 88 175 331 160 - - - - 

Nationale (L) 12 34 45 99 126 255 198 - - - - 

Nationale-Nederlanden Leven (L) - - - - - - 270 272 214 - - 

Nationale-Nederlanden Schade (S) - - - - - - 71 56 60 - - 

Nationale-Nederlanden (H) - - - - - - 42 81 91 - - 

ING (H) - - - - - - - - 86 187 199 

 
Noot: levensverzekeraars zijn aangeduid met ‘L’, schadeverzekeraars met ‘S’, en moedermaatschappijen met ‘H’. 

De tabellen tonen een geleidelijke toename in de omvang van de jaarverslagen, voor levens-

verzekeraars in het bijzonder vanaf 1925 als gevolg van het verplichte gebruik van modellen voor de 

verslagstaten onder de wet op het levensverzekeringsbedrijf van 1922, en voor schadeverzekeraars 

na het aannemen van de wet op het schadeverzekeringsbedrijf van 1964. Door de fusies in de     

jaren 1960 en het hieruit voortvloeiende verdwijnen van een aantal verzekeraars is het moeilijk       

de invloed van de wet op de jaarrekening van ondernemingen van 1970 te beoordelen, hoewel de 

toename in de omvang van het jaarverslag van de AMEV suggereert dat deze invloed er wel was.                               

De groei na 1980 was een combinatie van maatschappijontwikkelingen (in het bijzonder,                   

de groeiende internationalisatie en diversificatie) en de invoering van de Europese verslaggevings-

richtlijnen, met een spectaculaire toename bij AEGON en Fortis in 2005 als gevolg van de verplichte 

toepassing van IAS/IFRS. 

Hoewel het mij niet is gelukt om systematische historische statistieken over de omvang van de 

jaarverslagen van Nederlandse niet-verzekeraars te achterhalen, tonen de cijfers in de tabellen,   

naar mijn mening, wel aan dat de omvang van de jaarverslagen van Nederlandse verzekeraars 

aanzienlijk was, vóór, maar zeker na de introductie van de verplichte modellen voor de verslagstaten 

onder de verzekeringstoezichtwetten. Zoals in de volgende secties wordt verklaard, werden deze 

verslagstaten in de praktijk aangemerkt en gepubliceerd als de jaarrekening (een eensporige 

verslaggevingsaanpak). In dit opzicht liepen de verzekeraars, in ieder geval vóór de invoering van de 

wet op de jaarrekening van ondernemingen van 1970, op het gebied van de toelichting ver vooruit 

op de toenmalige Nederlandse verslaggevingspraktijk. Of dit ook het geval was voor de waarderings-

grondslagen en het hieruit voortvloeiende inzicht in de financiële positie en de financiële resultaten 

wordt hierna besproken. 

10.5.2  De periode 1880-1922 – het toezichtvacuum 

Zoals is beschreven in hoofdstuk 4, was de periode 1880-1922 het toezichtvacuum waarin er geen 

prudentiële verslaggevingsvoorschriften in Nederland waren. Daarom was de Nederlandse 

toepassing van een eensporige verslaggevingsaanpak, feitelijk, een non-issue. Deze sectie beschrijft 

de financiële en prudentiële verslaggevingsontwikkelingen in de periode en hun impact op de 

feitelijke verslaggevingspraktijken van de in dit proefschrift onderzochte maatschappijen. 
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10.5.2.1 De ontwikkelingen in de wetgeving 

De enige van toepassing zijnde financiële verslaggevingsvoorschriften waren opgenomen in het 

wetboek van koophandel van 1835, dat zich richtte op het verstrekken van financiële informatie aan 

de aandeelhouders van naamloze vennootschappen (inclusief verzekeraars), niet aan het grote 

publiek. Hoewel het wetboek het jaarlijks opstellen van een balans voorschreef, bevatte het geen 

specifieke eisen aan de inhoud van dit document, de toe te passen waarderingsgrondslagen, of de 

publicatie ervan. 

Tussen 1871 en 1912 werden diverse pogingen ondernomen om dit wetboek aan te passen, 

verwijzend, onder andere, naar de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. In dit land waren 

financiële verslaggevingsvoorschriften al geïntroduceerd in de eerste helft van de 19e eeuw door het 

aannemen van wetgeving die, onder meer, de publicatie van een “full and fair” balans vereiste, 

hoewel er geen specifieke leidraad was die uitlegde wat dit begrip feitelijk betekende. Vóór 1907 was 

de focus op het verstrekken van informatie uitsluitend aan de aandeelhouders, maar hierna waren 

alle ‘open’ ondernemingen (maatschappijen die toestemming hadden om hun aandelen aan het 

publiek aan te bieden) verplicht hun jaarlijkse balans bij de ‘Board of Trade’ te deponeren en het 

document op deze wijze beschikbaar te maken voor het grote publiek. De Britse wetgeving bevatte 

bepaalde uitzonderingsbepalingen voor verzekeraars als zij rapporteerden in overeenstemming met 

de hierna beschreven toezichtwet op verzekeraars, met andere woorden, een type 1 eensporige 

verslaggevingsaanpak toepasten. 

De voorgestelde aanpassingen van het Nederlandse wetboek van koophandel, die zich richten op    

de bescherming van zowel beleggers als crediteuren, kregen alle onvoldoende parlementaire steun, 

vooral omdat er verschillen van mening waren over de publicatievoorschriften voor ‘besloten’ 

vennootschappen (ondernemingen die hun effecten niet aan het publiek aanboden): het parlement 

wilde voor de groep een uitzondering maken, en de regering wilde dit niet. 

Soortgelijke ontwikkelingen vonden plaats op het gebied van de prudentiële verslaggevings-

voorschriften voor Nederlandse verzekeraars vóór 1922. Na een beslissing van de Hoge Raad in 1880 

dat de Koninklijke Besluiten uitgevaardigd tussen 1830 en 1845 (die een beperkte vorm van toezicht 

op levensverzekeraars inhielden) ongrondwettelijk waren,7 werd tussen 1885 en 1920 een aantal 

initiatieven ontplooid om enige vorm van toezicht op levensverzekeraars te herintroduceren.            

In de debatten werd verwezen naar de aanpak in de Verenigde Staten, die was gebaseerd op 

wetgeving van de individuele staten waaronder staatstoezichthouders op verzekeraars werden 

gecreëerd en deze maatschappijen prudentiële verslagstaten aan hen (maar niet aan het grote 

publiek) beschikbaar moesten stellen. Dit systeem introduceerde een vereiste solvabiliteitsmarge 

(het eigen vermogen dat een verzekeraar moest aanhouden om het bedrijf blijvend te kunnen 

uitoefenen), voorschreven waarderingsgrondslagen, en strikte grenzen aan de commerciële 

praktijken van verzekeraars. Deze prudentiële voorschriften verschilden aanvankelijk per staat,   

maar waren daarna, als gevolg van de initiatieven van de ‘NAIC’,8 meer geharmoniseerd door          

het aanvaarden van modelwetten.                                                                                                                                                     

                                                           
7
 Onder deze Besluiten behoefden de levensverzekeraars slechts voorafgaande (Koninklijke) goedkeuring         
te verkrijgen om hun bedrijf uit te oefenen, en moesten ze elke vijf jaar een balans beschikbaar stellen        
aan hun polishouders. 

8
 Dit was de ‘National Association of Insurance Commissioners’, opgericht in 1871 om het toezicht op 
verzekeraars te coördineren tussen de toezichthouders in de individuele staten.  
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Door deze ontwikkeling verschilden de prudentiële verslagstaten van Amerikaanse verzekeraars       

in grote mate van de jaarrekeningen van andere maatschappijen, waarvoor, toentertijd,      

nauwelijks financiële verslaggevingsvoorschriften bestonden. 

De Nederlandse (wets-)voorstellen verwierpen de aanpak in de Verenigde Staten als te normatief en 

keken, in plaats daarvan, naar de aanpak in het Verenigd Koninkrijk waar toezicht op verzekeraars al 

werd geïntroduceerd aan het eind van de 18e eeuw, maar werd geïntensiveerd in de tweede helft 

van de 19e eeuw. Onder de ‘1870 life insurance companies act’ waren levensverzekeraars verplicht 

om jaarlijks balansen en winst- en verliesrekeningen op te stellen in overeenstemming met 

voorschreven modellen, en om de basis voor de berekening van de technische voorzieningen toe te 

lichten. Deze verslagen moesten openbaar worden gemaakt door deponering bij de Board of Trade, 

die echter geen enkele vorm van actief toezicht uitoefende. Deze aanpak was gebaseerd op het 

principe van ‘vrijheid met publiciteit’: de overheid zou zich niet bemoeien met de bedrijfsactiviteiten 

van verzekeraars (‘vrijheid’) in ruil voor uitgebreide publicatievoorschriften (‘publiciteit’). Er waren 

echter geen voorgeschreven waarderingsgrondslagen, en een jaarlijkse berekening van de 

voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen was niet vereist, wat een duidelijk verschil was 

met de voorschriften in de ‘algemene’ wetgeving. De structuur van de wet van 1870 werd 

gehandhaafd in de wet van 1909, die verzekeringstoezicht uitbreidde tot vrijwel alle verzekeraars, 

zonder andere fundamentele wijzigingen in te voeren. In de wet van 1909 werd de mogelijkheid om 

een type 1 eensporige verslaggevingsaanpak toe te passen, opgenomen in de ‘algemene’ wet, 

gehandhaafd. 

De Britse ‘vrijheid met publiciteit’ aanpak met verplichte verslaggevingsmodellen werd, na een groot 

aantal jaren van discussies, geaccepteerd als basis voor de Nederlandse wetgeving van 1922,   

hoewel zij werd aangevuld met de instelling van de ‘Verzekeringskamer’ als de toezichthouder.        

De wet op het levensverzekeringsbedrijf, die effectief was vanaf 1925, introduceerde verplichte 

modellen voor de prudentiële verslagstaten die bij de Verzekeringskamer moesten worden 

ingediend, en, zoals in de volgende sectie is beschreven, de verplichte toepassing van een type 1 

eensporige verslaggevingsaanpak. De gedachte om een soort van vereiste solvabiliteitsmarge in te 

voeren werd diverse malen gedurende de periode besproken, maar, uiteindelijk, niet ingevoerd. 

10.5.2.2 De toepassing in de praktijk 

Vóór de invoering van de wet van 1922 was er vrij veel verscheidenheid in de structuur van de 

jaarrekeningen van de maatschappijen die in dit proefschrift worden onderzocht. Ten eerste stelden 

ze niet allemaal elk jaar een volledige jaarrekening op, en als ze dit deden, bevatten deze niet altijd 

een winst- en verliesrekening. Vergelijkende cijfers werden niet verstrekt, en kasstroomoverzichten 

werden alleen gepubliceerd door twee maatschappijen in een periode dat ze geen winst- en 

verliesrekening opnamen. Ten tweede gebruikten alle maatschappijen hun eigen indeling om         

hun balansen en winst- en verliesrekeningen op te stellen. De indelingen die gedurende de 

ontwikkelingen van een wet op het levensverzekeringsbedrijf waren voorgesteld werden, op een 

kleine uitzondering na, niet gebruikt. De volgtijdelijke ontwikkelingen in de indeling van de balansen 

en de winst- en verliesrekeningen tonen echter wel aan dat de voorstellen enige impact hadden op 

de mate van detaillering van de opgenomen posten, in het bijzonder betreffende de beleggingen, 

premies, schaden/uitkeringen en kosten. Tevens vertoonden de indelingen van de winst- en 

verliesrekeningen van enkele maatschappijen overeenkomsten met die onder de Britse prudentiële 

voorschriften.  
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Over het geheel genomen waren de indelingen van de balansen van de onderzochte maatschappijen 

redelijk goed vergelijkbaar tussen de maatschappijen en in de tijd, hoewel de mate van detaillering 

verschilde. Daarentegen waren de indelingen van de winst- en verliesrekeningen minder 

vergelijkbaar en consistent, en bevestigden ze de verscheidenheid die in de literatuur werd 

waargenomen. 

De maatschappijen toonden ook verschillen in de presentatie van de winstbestemming: hoewel deze, 

op een of andere manier, was opgenomen in de winst- en verliesrekening van een groot aantal 

maatschappijen, toonden sommigen deze niet afzonderlijk, maar verwerkten ze de componenten 

van de winstbestemming onzichtbaar in de relevante regels van de winst- en verliesrekening.         

Het gevolg hiervan was dat niet alle maatschappijen jaarlijks hun winst toonden.                                 

Als een winstbestemming was opgenomen, omvatte deze de bedragen toegekend aan polishouders 

en de tantièmes voor het personeel en het management van de maatschappij: deze posten werden 

niet beschouwd als onderdeel van de winstbepaling. Maar zelfs als een winstbestemming werd 

gepresenteerd, gebeurde dit niet jaarlijks, aangezien de meeste maatschappijen, voor een aanzienlijk 

deel van de periode, een meerjarig systeem van drie of vijf jaar toepasten. Hoewel het aandeel van 

polishouders, in economische zin, gedurende een dergelijke periode werd opgebouwd, was het niet 

altijd duidelijk hoe deze toekomstige verplichtingen in deze interimperiode werden geboekt,            

en verschillende systemen werden toegepast. 

Er was één levensverzekeraar die, in haar jaarrekening, aanvullende informatie verstrekte gebaseerd 

op, in eerste instantie, de Britse wet van 1870, gevolgd door de voorstellen gedaan in 1885 door   

een rijksadviescommissie, en aansluitend op een Nederlands wetvoorstel uit 1912. En een andere 

levensverzekeraar publiceerde, vanaf 1921, aanvullende informatie betreffende de opslagrekening 

(die zich richtte op de kosten), de interestrekening, de opbrengstenrekening (met gegevens over 

sterfte en verloop) en een algemene rekening.  

De waarderingsgrondslagen werden door de onderzochte maatschappijen slechts in beperkte mate 

toegelicht, en het gebrek aan (op consistente basis opgestelde) verloopoverzichten van de reserves 

in de jaarrekening van de meeste maatschappijen droeg er niet aan bij om deze grondslagen en de 

wijzigingen hierin te beoordelen. Bovendien gaven, indien deze overzichten werden verstrekt,          

de gebruikte terminologie en de indelingen van de winst- en verliesrekening in de meeste gevallen 

geen duidelijke indicatie van de aard van de reserves. Met name werd niet toegelicht of deze 

reserves, in feite, niet meer het karakter hadden van noodzakelijke of gewenste aanpassingen        

van activa en/of passiva. 

Betreffende de beleggingen onthulden de commentaren in de literatuur dat er in de praktijk een 

grote verscheidenheid in waarderingsgrondslagen bestond, met zowel sterke steun voor als grote 

weerstand tegen sommige hiervan, zoals het waarderen van beleggingen tegen kostprijs of tegen 

beurswaarde. Naar mijn mening toont dit aan dat er, al vroeg in de 20e eeuw, een bepaalde mate van 

bewustzijn was voor het belang van waarderingsgrondslagen en van hun invloed op de huidige en 

toekomstige jaarrekeningen. 
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Vóór het begin van de jaren 1920 pasten de meeste maatschappijen onderzocht in dit proefschrift 

dezelfde waarderingsmethode toe voor hun effecten; dit was, met enige variatie en beperkingen 

voor obligaties, de beurswaarde. De waarderingsgrondslagen voor de overige beleggingscategorieën 

werden slechts door enkele maatschappijen vermeld, maar de toelichtingen maakten duidelijk dat 

grond en gebouwen, doorgaans, stille reserves bevatten.  

Er was echter veel minder duidelijkheid en uniformiteit met betrekking tot de verantwoording van 

gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen. De praktijk van slechts twee 

maatschappijen kon met zekerheid worden vastgesteld: de een nam alle bedragen op in de winst- en 

verliesrekening, en de ander wijzigde haar waarderingsgrondslagen van het verantwoorden van de 

bedragen in de winst- en verliesrekening naar het debiteren en crediteren van de reserves.               

De waarderingsgrondslagen van de overige maatschappijen waren onduidelijk, aangezien ze,             

in hetzelfde jaar, bedragen zowel in de winst- en verliesrekening als in de reserves rapporteerden 

(zonder een duidelijk onderling verband), of in het geheel geen informatie verstrekten over het 

verloop van de reserves. 

Naast het debat over de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen toonde de literatuur ook grote 

discussies over de methoden om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te bepalen. 

Zoals is uitgelegd in hoofdstuk 2, had deze keuze een grote invloed op de financiële positie en de 

financiële resultaten van de maatschappijen, met de netto methode als de meest voorzichtige,        

en de Zillmermethode (of een variant hiervan) als degene die, zo kan worden betoogd, de meest 

realistische positie presenteerde. 

Hoewel de jaarrekeningen van de maatschappijen die in dit proefschrift zijn onderzocht niet altijd   

de waarderingsgrondslag voor de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen toelichtten, 

toonde de wel vermelde gegevens, samen met informatie uit andere bronnen, aan dat, tussen 1880 

en 1922, de meerderheid van de maatschappijen de netto methode toepaste, maar dat de 

rekenrente, hoewel stelselmatig tussen 3% en 4%, verschilde tussen de maatschappijen en in de tijd. 

Een definitief oordeel over de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf kan niet 

worden gegeven, aangezien er een algemeen gebrek aan transparantie was over de wijze waarop 

deze voorzieningen werden bepaald. 

Met betrekking tot de overige onderwerpen geselecteerd voor dit proefschrift moet allereerst 

worden opgemerkt dat het vermelden van solvabiliteitsinformatie niet van toepassing was, 

aangezien er in het geheel geen toezicht op verzekeraars bestond. Voor pensioenen was het duidelijk 

dat er pensioentoezeggingen waren, hoewel de inhoud hiervan niet werd onthuld; er waren ook 

duidelijke indicaties dat de hiermee verbonden verplichtingen waren opgenomen in de voorziening 

voor levensverzekeringsverplichtingen, hoewel dit niet expliciet werd vermeld. Inzake de voorziening 

voor (latente) belastingverplichtingen kunnen geen definitieve conclusies worden getrokken,    

omdat deze post vóór 1925 niet altijd afzonderlijk werd getoond, vooral niet als de winstbestemming 

niet was toegelicht. Gesegmenteerde informatie werd slechts door een beperkt aantal 

maatschappijen verstrekt, hoewel het uit andere bronnen duidelijk was dat er verschillende 

bedrijfsactiviteiten werden uitgevoerd. Betreffende fusies en overnames, ten slotte, toonde de 

beperkt beschikbare informatie dat deze, met name, betrekking hadden op portefeuilleoverdrachten 

die, in het algemeen, werden behandeld als geaccepteerde verzekeringsverplichtingen tegen betaling 

van een koopsom.  
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De administratieve verwerking van aangekochte ondernemingen werd, in het algemeen,                 

niet vermeld: alleen de AMEV rapporteerde dat het de gehele aankoopprijs van aangekochte 

ondernemingen afschreef. 

10.5.2.3 Conclusies 

Over het geheel genomen concludeer ik voor de periode 1880-1923 dat het gebrek aan wetgevende 

voorschriften voor de Nederlandse verzekeraars geen belemmering was om nuttige jaarrekeningen 

te presenteren, die geleidelijk in omvang toenamen, en meer en meer details gaven.                      

Deze ontwikkeling was het gevolg van de pogingen, gedurende meer dan 40 jaar, om enige vorm van 

toezicht op levensverzekeraars te creëren. De meeste maatschappijen namen sommige elementen 

over van de voorstellen gepubliceerd door rijksadviescommissies, de regering, of de bedrijfstak zelf, 

en één maatschappij voegde zelfs aanvullende informatie gebaseerd op de Britse wetgeving toe. 

Bovendien waren de balansen redelijk vergelijkbaar en de waarderingsgrondslagen voor de 

beleggingen en de technische voorzieningen geharmoniseerd, voor zover het de balans betrof.        

De behandeling van gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen was 

echter verre van transparant en daarom niet vergelijkbaar. Om deze redenen deel ik niet volledig    

de commentaren in de toenmalige literatuur dat er een grote mate van verscheidenheid in de 

financiële verslaggevingspraktijken bestond: voor de maatschappijen onderzocht in dit proefschrift 

presenteerden de jaarrekeningen vergelijkbare informatie voor wat betreft de financiële positie van 

levensverzekeraars. Ik concludeer echter ook dat de vergelijkbaarheid van de financiële resultaten 

van de maatschappijen door middel van hun winst- en verliesrekening en de waarderingsgrondslagen  

grotendeels afwezig was. 

Samenvattend ben ik van mening dat het volstrekt duidelijk is dat de financiële verslaggevings-

praktijken van Nederlandse verzekeraars in de periode 1880-1923 werden gedomineerd door           

de discussies over het tot stand brengen van prudentiële verslaggevingsvoorschriften: financiële 

verslaggevingsvoorschriften en een focus op de informatiebehoeften van beleggers bestonden 

vrijwel niet. Aangezien er echter ook geen prudentiële verslaggevingsvoorschriften waren, werd er  

in het geheel niet nagedacht over eventuele conflicten tussen de verschillende verslaggevings-

doeleinden. Voor alle bij de ontwikkeling betrokken partijen scheen het volledig vanzelfsprekend   

dat enige toekomstige financiële verslaggevingsvoorschriften zouden worden bepaald door de 

prudentiële verslaggevingsvoorschriften: een eensporige verslaggevingsaanpak.  

10.5.3  De periode 1923-1970 – de introductie van een verplichte eensporige 

verslaggevingsaanpak 

In de periode 1923-1970 werd een verplichte eensporige verslaggevingsaanpak geïntroduceerd als 

gevolg van het naast elkaar bestaan van prudentiële verslaggevingsvoorschriften voor verzekeraars 

en financiële verslaggevingsvoorschriften voor alle ondernemingen. Deze ontwikkelingen en hun 

onderlinge samenhang zijn beschreven in hoofdstuk 5 en hierna samengevat. 

10.5.3.1 De ontwikkelingen in de wetgeving 

De belangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse wetgeving betrof de introductie van een toezichtwet 

op het levensverzekeringsbedrijf in 1922 en een op het schadeverzekeringsbedrijf in 1964.           

Beide waren gebaseerd op de Britse ‘vrijheid met publiciteit’ aanpak en introduceerden uitgebreide 

verplichte verslaggevingsmodellen. Geen van de wetten bevatte echter een alomvattende set van 

aanbevolen of vereiste waarderingsgrondslagen die in de prudentiële verslagstaten moesten worden 

toegepast, en lieten de verzekeraars daarmee volledig vrij in hun eigen keuzes.  
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Deze aanpak was in overstemming met die in het Verenigd Koninkrijk, maar in scherpe tegenstelling 

tot die in de Verenigde Staten, waar de NAIC voortging met de ontwikkeling van de waarderings-

grondslagen die in de prudentiële verslagstaten moesten worden toegepast en die, om de 

solvabiliteitspositie van verzekeraars te bepalen, de eliminatie van bepaalde activa uit de balans en 

de aanpassing van bepaalde verplichtingen eisten. De afwezigheid van voorgeschreven waarderings-

grondslagen werd niet weggenomen door de Verzekeringskamer die, in het algemeen, geen publieke 

uitspraken deed hoewel ze in haar jaarverslagen enige richting gaf, bijvoorbeeld dat het levens-

verzekeraars was toegestaan hun verplichtingen uit hoofde van pensioentoezeggingen aan hun 

personeel op te nemen in hun voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen. Of de Kamer 

prudentiële filters toepaste is onbekend; ik heb hierover geen informatie kunnen vinden. 

Voor Nederlandse levensverzekeraars waren de verplichte verslaggevingsmodellen van toepassing 

vanaf 1925. Ze waren voorgeschreven voor de balans, de winst- en verliesrekening, en een aantal 

ondersteunende verslagstaten die zich voornamelijk richtten op interestopbrengsten, kosten, 

beleggingen en de technische voorzieningen. De wet en de modellen werden gedurende de rest van 

de periode diverse malen aangepast, maar nooit fundamenteel gewijzigd. De wet van 1964 voor 

Nederlandse schadeverzekeraars introduceerde, vanaf 1967, prudentiële verslaggevingsvoorschriften 

die grotendeels gelijk waren aan die voor levensverzekeraars, hoewel – in tegenstelling tot 

levensverzekeraars – niet alle verslagstaten van schadeverzekeraars openbaar werden gemaakt. 

Met betrekking tot de financiële verslaggevingsvoorschriften werd de vroegere impasse tussen het 

parlement en de regering betreffende de publicatievoorschriften voor naamloze vennootschappen 

doorbroken in 1929 (na een eerste ronde van aanpassingen van het bestaande wetboek van 

koophandel in 1928). Alleen open vennootschappen moesten hun balans (die een aantal specifieke 

activa diende te bevatten) deponeren bij het handelsregister en het document hierdoor beschikbaar 

maken voor kennisneming door het grote publiek. Open vennootschappen waren beursgenoteerde 

bedrijven, maar ook banken en verzekeraars. De publicatie van een winst- en verliesrekening was 

niet vereist. Naar mijn mening had het gewijzigde wetboek daarom slechts een beperkte focus op 

beleggers en was het relevanter voor crediteuren. Voor levensverzekeraars verduidelijkte het 

wetboek dat zij konden doorgaan (met andere woorden, het was hen toegestaan) te rapporteren     

in overeenstemming met de wet op het levensverzekeringsbedrijf uit 1922 (een type 1 eensporige 

verslaggevingsaanpak), maar de regering had tijdens de parlementaire behandeling duidelijk 

gemaakt dat ze deze aanpak, ondanks de wettelijke term ‘toegestaan’, feitelijk als vereist 

beschouwde. Dit werd vervolgens bevestigd door de Verzekeringskamer. De wet van 1929 werd 

aangepast door de wet op het schadeverzekeringsbedrijf van 1964, en vereiste nu dat alle 

verzekeraars bij het opstellen van hun balans uitsluitend onderworpen waren aan hun 

toezichtwetten. Met andere woorden, alle verzekeraars waren verplicht, vanaf 1967,                        

een type 1 eensporige verslaggevingsaanpak toe te passen, een wettelijke verankering van             

wat in de praktijk al werd gedaan. 

Op het gebied van de financiële verslaggeving was de belangrijkste gebeurtenis het aannemen van de 

wet op de jaarrekening van ondernemingen in 1970. Tijdens de parlementaire behandeling van het 

wetsontwerp voor deze wet werd verwezen naar de Britse wetgeving uit 1967 en de eerste richtlijn 

vennootschapsrecht die in 1968 door de Europese Commissie was uitgevaardigd.  
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Onder deze eerste richtlijn waren alle naamloze vennootschappen verplicht jaarlijks een balans en 

een winst- en verliesrekening op te stellen en te publiceren. De Britse wet van 1967 was de opvolger, 

zonder fundamentele veranderingen, van een wet uit 1947, die voorschriften had geïntroduceerd 

voor een “true and fair view”, geconsolideerde jaarrekeningen, en het verbod op stille en geheime 

reserves. Dit verbod gold niet voor banken en verzekeraars, en hoewel het de laatste werd verboden 

hun prudentiële verslagstaten als de officiële jaarrekening te gebruiken (een type 1 eensporige 

verslaggevingsaanpak), was het hen wel toegestaan te blijven rapporteren onder de waarderings-

grondslagen opgenomen in de toezichtwetgeving. Naar mijn mening kan dit worden bestempeld als 

een type 3 eensporige verslaggevingsaanpak: het basisprincipe van het in overstemming brengen van 

beide informatiesets werd gehandhaafd, maar er moest aanvullende informatie worden verstrekt. 

Het wetontwerp voor de Nederlandse wet van 1970 was echter vooral gebaseerd op de 

aanbevelingen van een rijksadviescommissie die in 1964 werden gepubliceerd. Hierin werd 

voorgesteld dat de jaarrekening “getrouw en stelselmatig” de financiële positie en het rendement op 

geïnvesteerd kapitaal moesten weergeven, evenals de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de 

rapporterende onderneming. Bovendien moesten de waarderingsgrondslagen voldoen aan normen 

“die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd”. Het wetsontwerp was 

een antwoord op een aantal particuliere ontwikkelingen tussen de jaren midden 1950 en         

midden 1960. Dit betrof, naast de Amsterdamse effectenbeurs die vanaf 1958 de publicatie van 

vergelijkende cijfers en een geconsolideerde jaarrekening eiste, de introductie van een prijs voor het 

beste jaarverslag, en de publicatie van diverse rapporten van de Nederlandse werkgevers-

organisaties, van de ‘denktanks’ van twee politieke partijen en van een beleggersorganisatie.            

Ze waren alle bedoeld om, in het belang van beleggers en het grote publiek, de kwaliteit van de 

jaarverslaggeving te verbeteren. In een aantal van deze rapporten werd verwezen naar de 

ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, maar in het bijzonder in de Verenigde Staten,  

bijvoorbeeld inzake de publicatie van een geconsolideerde jaarrekening. 

Geen van deze rapporten verwees naar verzekeraars of verklaarde waarom zij buiten beschouwing 

bleven. Naar mijn mening is een plausibele verklaring dat de opstellers van deze rapporten het niet 

nodig vonden om iets over deze bedrijfstak op te nemen, aangezien, zoals hiervoor is beschreven, 

levensverzekeraars al onderworpen waren aan uitgebreide verslaggevingsvoorschriften, waarvan de 

uitkomsten publiekelijk beschikbaar waren, en schadeverzekeraars in het midden van de jaren 1960 

onder een soortgelijk regime werden gebracht. Daarom acht ik het hoogst waarschijnlijk dat de 

opstellers van mening waren dat de noodzaak om de verslaggevingspraktijken in andere delen van de 

Nederlandse zakenwereld te verbeteren urgenter was en hadden besloten de verzekeraars met rust 

te laten. 

In deze particuliere initiatieven namen de opstellers van jaarrekeningen de leiding, wat mogelijk kan 

worden verklaard door de internationale expansie en Amerikaanse beursnotering van diverse grote 

Nederlandse ondernemingen, en, als gevolg hiervan, hun blootstelling aan de trend in de Verenigde 

Staten om de verslaggevingspraktijken te verbeteren, zoals hierna is beschreven. Hoewel de 

benoeming van een accountant (nog) niet wettelijk was voorgeschreven, werd ook het Nederlandse 

accountantsberoep actiever in de jaren 1950. Dit gebeurde niet alleen door de intensieve 

betrokkenheid van haar invloedrijke lid Kraayenhof in een aantal van deze ontwikkelingen, maar ook 

door het uitbrengen van commentaren op voorstellen en het publiceren van twee rapporten over 

het afschaffen van stille en geheime reserves en over het verantwoorden van latente belastingen. 
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Hoewel de financiële rapportagevoorschriften in de Verenigde Staten geen directe impact hadden op 

de Nederlandse wettelijke voorschriften, oefenden ze, zoals hiervoor is aangegeven, wel invloed uit 

op de Nederlandse discussies en de rapporten die in de jaren 1950 werden uitgebracht.                     

De Amerikaanse verslaggevingsomgeving wijzigde fundamenteel met de oprichting van de ‘SEC’        

in 1934,9 aan wie aan ruime bevoegdheid was gegeven om de verslaggevingspraktijken te bepalen 

van ondernemingen genoteerd aan een Amerikaanse effectenbeurs. Waar mogelijk zag de SEC echter 

af van het uitgeven van eigen richtlijnen en steunde ze op de particuliere sector, vooral het 

accountantsberoep, om toe te passen verslaggevingstandaarden te ontwikkelen. In antwoord hierop 

creëerde dit beroep vaktechnische commissies die richtlijnen uitgaf over een groot aantal 

onderwerpen. Van deze commissies had de ‘APB’,10 opgericht in 1959, een grote invloed op de 

financiële verslaggevingsontwikkelingen in de periode. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten 

hadden geen invloed op Amerikaanse verzekeraars, aangezien staatswetgeving hen verplichtte te 

rapporteren in overeenstemming met prudentiële voorschriften (een type 1 eensporige 

verslaggevingsaanpak, die echter daarna werd gewijzigd in een type 3 aanpak toen verzekeraars 

aanvullende informatie begonnen op te nemen).  

10.5.3.2 De toepassing in de praktijk 

Een type 1 eensporige verslaggevingsaanpak werd, in de periode die in deze sectie wordt 

samengevat, door alle onderzochte verzekeraars toegepast. De mate van verscheidenheid in de 

indelingen van de balansen en de winst- en verliesrekeningen van levensverzekeraars verdween 

volledig na de invoering van de verplichte modellen onder de wet van 1922. Allen pasten deze toe en 

voegden slecht een zeer beperkt aantal regels toe. Alle levensverzekeraars en de meeste schade-

verzekeraars presenteerden ook, zoals was voorgeschreven in de modellen, verloopstaten van hun 

reserves, maar geen kasstroomoverzichten. Waarderingsgrondslagen werden nog steeds niet 

stelselmatig en volledig toegelicht (hoewel in grotere mate en begrijpelijker als in de vorige periode) 

en zelfs als dit het geval was waren ze niet altijd voldoende duidelijk om met zekerheid te bepalen 

wat ze inhielden. Vergelijkende cijfers werden door alle levensverzekeraars in de toelichting 

verstrekt, zoals was voorgeschreven door de modellen onder de wet van 1922; deze stonden niet toe 

deze bedragen in de balans en de winst- en verliesrekening zelf op te nemen. Dergelijke beperkingen 

bestonden, vóór 1967, niet voor schadeverzekeraars en de meeste toonden vergelijkende cijfers in 

hun primaire financiële overzichten. Vanaf 1967 was dit verplicht onder de modellen van de wet op 

het schadeverzekeringsbedrijf. 

Aangezien de moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen niet onder verzekeringstoezicht 

vielen, stelden zij geen prudentiële verslagstaten op en waren ze alleen onderhevig aan het wetboek 

van koophandel van 1929. De enige moedermaatschappij die vóór de totstandkoming van de 

Nationale-Nederlanden in het begin van de jaren 1960 bestond, was de AMEV. Haar jaarrekeningen 

waren zeer beperkt en niet vergelijkbaar met de indelingen van toepassing op een levens-

verzekeraar, omdat de AMEV, vóór haar beursnotering in de jaren 1960, een familiebedrijf was 

waarop geen publicatieplicht van toepassing was.  

                                                           
9
 De ‘SEC’ was de ‘Securities and Exchange Commission’, opgericht in 1934 na de Amerikaanse financiële 
depressie in de jaren 1920/begin 1930, om, in het belang van beleggers, de toepassing te bewaken van twee 
wetten inzake het uitgeven van effecten op markten die zich uitstrekten over meerdere staten, en inzake het 
handelen in effecten op nationale effectenbeurzen.  

10
 Dit was de ‘Accounting Principles Board’, in 1959 gecreëerd door het accountantsberoep in de Verenigde 
Staten om het proces van het vaststellen van verslaggevingsstandaarden te versterken. 
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Dit veranderde na de beursnotering van de AMEV, toen ze, net als de Nationale-Nederlanden,        

een geconsolideerde jaarrekening begon te publiceren, als gevolg van de eisen van de Amsterdamse 

effectenbeurs.  

De indeling van de balansen van de AMEV en de Nationale-Nederlanden vertoonde, in eerste 

instantie, een grote mate van overeenkomst met de modellen onder de wet op het levens-

verzekeringsbedrijf van 1922, maar vervolgens ook met de modellen die in 1964 door de 

rijksadviescommissie werden voorgesteld en, aan het eind van de periode, met de wet op de 

jaarrekening van ondernemingen van 1970. De maatschappijen hanteerden systematisch dezelfde of 

vrijwel identieke waarderingsgrondslagen als hun Nederlandse verzekeringsdochters. Met andere 

woorden, na allereerst een type 10 eensporige verslaggevingsaanpak te hebben toegepast,  

wijzigden ze deze in een type 12 aanpak.  

De mate van convergentie met betrekking tot de waardering van beleggingen die in de vorige 

periode werd waargenomen, veranderde daarna in een bepaalde mate. In overeenstemming met de 

indertijd gebruikelijke praktijken in de bedrijfstak toonden de jaarrekeningen verschillende systemen 

voor de waardering van effecten, zijnde de beurswaarde, kostprijs, nominale of aflossingswaarde,    

of een mengvorm van deze grondslagen. Aan de andere kant was er veel minder verscheidenheid 

voor grond en gebouwen en voor leningen op schuldbekentenis: de eerste categorie werd vrijwel 

altijd gewaardeerd op een conservatieve basis onder de taxatiewaarde (hoewel de duidelijkheid van 

de feitelijke waarderingsgrondslagen uiteenliep), en de tweede categorie werd stelselmatig tegen 

nominale waarde opgenomen. De waarderingsgrondslagen voor gerealiseerde en ongerealiseerde 

winsten en verliezen op beleggingen waren in het begin niet altijd duidelijk, maar tegen het eind van 

de jaren 1960 kon worden waargenomen dat alle maatschappijen deze posten rechtstreeks in de 

extra reserve of in een afzonderlijke beleggingsreserve verantwoordden; dit waren, feitelijk,             

de enige twee reserves die in de periode werden gerapporteerd. 

De vroegere verschillen in de methode om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te 

bepalen verdwenen grotendeels na het aannemen van de wet van 1922. Alle maatschappijen 

berekenden de post jaarlijks, en, afgezien van één onderlinge waarborgmaatschappij, gebruikten de 

netto methode, met een vergelijkbare en voorzichtige rekenrente. Deze praktijk werd gehandhaafd 

tot het eind van de periode, toen, onder invloed van wijzigingen in het belastingsysteem voor 

verzekeraars, de levensverzekeraars de rentestandkortingen begonnen te activeren en af te 

schrijven. Hierdoor gebruikten ze, feitelijk, een hogere rekenrente om de voorziening voor levens-

verzekeringsverplichtingen te bepalen. Het aanvullen van de voorziening bovenop de normale 

dotaties gebeurde ten laste van de winst- en verliesrekening, maar dit werd stelselmatig 

gecompenseerd door zichtbare onttrekkingen van de extra reserve die ten gunste van de winst- en 

verliesrekening werden gebracht. Net als het geval was in de vorige periode kan geen definitief 

oordeel worden geveld over de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, omdat er 

nog steeds een totaal gebrek aan transparantie werd aangetroffen over de methoden die werden 

gebruikt om deze verplichtingen vast te stellen. 
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Wat betreft de overige geselecteerde onderwerpen was het verstrekken van solvabiliteitsinformatie 

nog steeds niet van toepassing, omdat er geen voorschriften waren. Voor pensioentoezeggingen 

werd nu bevestigd dat, als deze waren gedaan, de hiermee verbonden verplichtingen waren 

opgenomen in de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen (zoals was toegestaan door de 

Verzekeringskamer), hoewel de waarderingsgrondslagen niet werden vermeld. Inzake de latente 

belastingverplichtingen waren de toelichtingen ontoereikend om te bepalen of de aanbevelingen van 

de particuliere sector in het midden van de jaren 1950 en het begin van de jaren 1960 waren 

gevolgd. Gesegmenteerde informatie werd alleen verstrekt door schadeverzekeraars in hun winst- en 

verliesrekening, hoewel de AMEV en de Nationale-Nederlanden, na hun beursnotering,                      

de toelichtingen over hun segmenten aanzienlijk uitbreidden en veel meer informatie presenteerden 

dan toentertijd gebruikelijk was. En behalve de AMEV verstrekte geen van de maatschappijen 

onderzocht in dit proefschrift de waarderingsgrondslagen voor fusies en overnames. 

10.5.3.3 Conclusies 

Over het geheel genomen zijn mijn conclusies uit de bevindingen voor de periode 1923-1970 dat de 

ontwikkelingen betreffende de financiële verslaggevingsvoorschriften, of ze nu van wettelijke of 

particuliere aard waren, de verslaggevingspraktijken van de Nederlandse levensverzekeraars niet 

hebben beïnvloed. Ze stelden hun prudentiële verslagstaten vanaf het begin op in overeenstemming 

met de toezichtvoorschriften (die echter geen specifieke details betreffende de waarderings-

grondslagen bevatten). En, zoals voorgeschreven door de wetgever en aansluitend de Verzekerings-

kamer, ze bestempelden en publiceerden deze staten als hun officiële jaarrekening (een type 1 

eensporige verslaggevingsaanpak). Net als in de vorige periode bevatten deze jaarrekeningen veel 

meer informatie dan toentertijd door niet-verzekeraars werd verstrekt en waren ze ook veel meer 

geharmoniseerd, hoewel de verschillen in de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen bleef 

bestaan. Desondanks kon een gebruiker met voldoende kennis van de bedrijfstak de solvabiliteits-

positie van een levensverzekeraar beoordelen. De financiële verslaggevingspraktijken van 

schadeverzekeraars waren naar mijn mening eveneens aanzienlijk beter dan die van                        

niet-verzekeraars, ook al stonden zij pas vanaf het midden van de jaren 1960 onder toezicht en 

moesten ze, vanaf 1967, eveneens een type 1 eensporige verslaggevingsaanpak toepassen. 

De particuliere initiatieven om financiële verslaggeving te verbeteren, met name die van de 

Amsterdamse effectenbeurs, hadden een impact op de verslaggevingspraktijken van de moeder-

maatschappijen na hun notering aan deze beurs. Ze baseerden hun jaarrekening grotendeels op die 

van hun levens- en schadeverzekeringsdochters, maar gebruikten ook (voorgestelde) nieuwe 

indelingen voor hun balans en hun winst- en verliesrekening, presenteerden vergelijkende cijfers in 

hun primaire financiële overzichten, geconsolideerde jaarrekeningen en, in vergelijking met de 

toentertijd gebruikelijke praktijken, veel uitgebreidere gesegmenteerde informatie: een type 12 

eensporige verslaggevingsaanpak. 

Samenvattend is het naar mijn mening duidelijk dat de financiële verslaggevingspraktijken van 

Nederlandse verzekeraars, zowel moeder- als dochtermaatschappijen, primair bepaald werden door 

de prudentiële voorschriften, ondanks de groeiende aandacht voor het verstrekken van informatie 

aan het grote publiek. Als gevolg hiervan presenteerden de verzekeraars veel meer informatie en 

waren ze, daardoor, veel transparanter dan de meeste andere Nederlandse ondernemingen;          

een paradox die men niet zou verwachten.  
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Of dit kwam omdat het spanningsveld dat vandaag de dag wordt waargenomen tussen het 

rapporteren aan beleggers en aan toezichthouders nog niet was geïdentificeerd of als zodanig werd 

ervaren (omdat er nog geen duidelijke focus was op de informatiebehoeften van beleggers),              

of omdat het vanzelfsprekender werd geacht dat verzekeringsgroepen voorzichtige waarderings-

grondslagen toepasten, is onmogelijk te beoordelen. Ik heb geen indicaties of bewijzen gevonden 

van toepassing van prudentiële filters door de Verzekeringskamer. 

10.5.4  De periode 1971-1989 – de eensporige verslaggevingsaanpak gehandhaafd, 

maar begint te worden bekritiseerd 

Na het aannemen van de wet op de jaarrekening van ondernemingen van 1970 werd een eensporige 

verslaggevingsaanpak gehandhaafd als een ruim toegepaste optie onder deze wet, maar ze begon 

ook te worden bekritiseerd en het type aanpak veranderde. Deze kritiek was gedeeltelijk gerelateerd 

aan de oprichting van het IASC en van onafhankelijke organisaties die verslaggevingsstandaarden 

bepaalden in Nederland en de Verenigde Staten, evenals aan het aannemen van diverse Europese 

verslaggevingsrichtlijnen. Gezamenlijk introduceerden ze een toenemende focus op de informatie-

behoeften van beleggers en het grote publiek, waardoor enige spanning met de doelstellingen van 

prudentiële toezichthouders werd gecreëerd. Deze ontwikkelingen en hun onderlinge samenhang 

zijn beschreven in hoofdstuk 6 en hierna samengevat. 

10.5.4.1 De ontwikkelingen in de wetgeving 

De Nederlandse wet op de jaarrekening van ondernemingen van 1970, die vanaf 1 januari 1971 van 

kracht was, richtte zich op de noodzaak om relevante informatie te verstrekken aan geïnteresseerde 

partijen (die primair waren gedefinieerd als de aandeelhouders) en beëindigde een periode van 

relatieve vrijheid onder het wetboek van koophandel van 1929. De wet introduceerde veel striktere 

en strengere financiële verslaggevingsvoorschriften onder de principes van “getrouw beeld” en 

“voldoende inzicht” en definieerde een aantal gegevens die, ten minste, in de balans en de winst- en 

verliesrekening moesten worden opgenomen. De wet bepaalde dat de waarderingsgrondslagen 

moesten “voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden 

beschouwd”, maar gaf geen gedetailleerde leidraad wat deze normen waren. Dit werd overgelaten 

aan de particuliere sector, die reageerde met de oprichting van het TO bestaande uit vertegen-

woordigers van accountants, werkgevers en werknemers. De wet was van toepassing op onder 

toezicht staande verzekeraars, maar bevatte een belangrijke uitzonderingsbepaling: in hun geval 

konden de prudentiële verslagstaten worden aangewezen en gepubliceerd als de officiële 

jaarrekening indien, maar alleen in dat geval, alle informatie vereist door de wet op de jaarrekening 

van ondernemingen was opgenomen (een type 3 eensporige verslaggevingsaanpak). Met andere 

woorden, het was een voorwaardelijke optie (niet een voorschrift), en de parlementaire geschiedenis 

maakte duidelijk dat de uitzonderingsbepaling zich richtte op de toelichting, aangezien de wet geen 

gedetailleerde waarderingsgrondslagen bevatte. 

De wet van 1970 werd in 1983 opgenomen in het Nederlandse burgerlijk wetboek, bij de verwerking 

van de in 1978 aangenomen Europese vierde richtlijn voor de jaarrekening van alle naamloze 

vennootschappen behalve banken en verzekeraars, waarvoor afzonderlijke richtlijnen zouden 

worden ontwikkeld. Vervolgens werd het burgerlijk wetboek in 1988 aangepast om de uit 1983 

daterende zevende richtlijn betreffende de geconsolideerde jaarrekening te implementeren.        

Deze richtlijnen regelden de structuur en de inhoud van de (geconsolideerde) jaarrekening.  



  

717 
 

De belangrijkste doelstelling van deze richtlijnen was het beschermen van de belangen van 

aandeelhouders en derden. Ze introduceerden verplichte indelingen van de balans en de winst- en 

verliesrekening, vergezeld van gedetailleerde regels voor de waarderingsgrondslagen onder het   

‘true and fair’ principe. Om echter bestaande praktijkverschillen in de lidstaten te accommoderen 

bevatten de richtlijnen ook een groot aantal opties en alternatieven, die naar believen door de 

lidstaten konden worden overgenomen of verworpen. 

De implementatie van de vierde richtlijn introduceerde, voor de eerste keer in Nederland,   

verplichte indelingen voor de balans en de winst- en verliesrekening en een aantal gedetailleerde 

waarderingsgrondslagen. De nieuwe voorschriften handhaafden expliciet de bestaande optie voor 

verzekeraars om een eensporige verslaggevingsaanpak toe te passen en breidden deze zelfs uit:      

de verplichte indelingen onder het burgerlijk wetboek waren niet van toepassing, en de waarderings-

grondslagen voor de beleggingen en de technische voorzieningen moesten “in overstemming zijn 

met de grondslagen die in de bedrijfstak als aanvaardbaar worden beschouwd”. De wetgever gaf 

geen definitie van dit begrip, en, hoewel hierover geen expliciet bewijs kon worden gevonden,          

er waren, naar mijn mening, duidelijke aanwijzingen dat dit, via het Verbond van Verzekeraars,    

door de bedrijfstak zelf werd gedaan. De uitzonderingsbepaling op de algemene financiële 

verslaggevingsvoorschriften was ook van toepassing op de moedermaatschappijen van verzekerings-

groepen en werd gehandhaafd tijdens de verwerking van de Europese zevende richtlijn in 1988. 

Zoals hiervoor is vermeld liet de Nederlandse wetgever het over aan de private sector, in de praktijk 

het TO en vervolgens de RJ, om leidraden te geven over de “normen die in het maatschappelijk 

verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd”. Om hieraan te voldoen publiceerde het TO/de RJ een 

groot aantal ‘beschouwingen’ en vervolgens ‘richtlijnen voor de jaarrekening’ waarin ze, vanaf 1977, 

systematisch de uitspraken van het IASC in overweging nam. In het algemeen waren er slechts kleine 

verschillen tussen de richtlijnen van het TO/de RJ en de standaarden van het IASC, en aan het eind 

van 1989 waren de meeste van de eerste 24 standaarden in de Nederlandse richtlijnen verwerkt. 

Het IASC werd in 1973 opgericht door een groot aantal nationale accountantsorganisaties, inclusief 

die in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Haar doel was om, met een focus 

op het publieke belang, wereldwijde financiële verslaggevingsstandaarden te ontwikkelen door 

onaanvaardbare praktijken te elimineren en diversiteit te beperken, of, op zijn minst, zulke diversiteit 

transparant te maken. Omdat het in het begin niet de bedoeling was om uniformiteit op te leggen, 

bevatten de vroegere standaarden veel opties om bestaande praktijken te accommoderen. Pas aan 

het eind van de jaren 1980 begon het IASC, gestimuleerd door toezichthouders op effectenbeurzen 

(vooral de ‘IOSCO’11 en haar invloedrijke lid de SEC), de vergelijkbaarheid te verbeteren door, om in 

de informatiebehoeften van gebruikers te voorzien, opties af te schaffen.  

De oprichting van het IASC had een belangrijke invloed op de financiële verslaggevingsvoorschriften 

in een aantal landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk (maar niet de Verenigde 

Staten), hoewel dit niet meteen voor alle standaarden het geval was.  

                                                           
11

 De IOSCO was de ‘International Organisation of Securities Commissions’, oorspronkelijk opgericht in 1974 
om, in het belang van beleggers, toezicht te houden op effectenbeurzen en financiële verslaggevings-
voorschriften te formuleren die van toepassing waren op beursgenoteerde ondernemingen.  
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Aan het eind van 1989 werd de positie van het IASC op het gebied van de financiële verslaggevings-

ontwikkelingen in Europa versterkt door een onverwachte standpuntbepaling van de Europese 

accountantsfederatie de ‘FEE’,12 die het IASC kenmerkte als de belangrijkste drijfveer voor 

toekomstige Europese harmonisatie van verslaggeving. Deze mening werd niet meteen verwelkomd 

en gesteund door hoge staffunctionarissen van de Europese Commissie. Zoals wordt aangetoond in 

de volgende secties van deze samenvatting zou dit echter in de jaren 1990s veranderen.  

De groeiende interesse van het Nederlandse accountantsberoep in de feitelijke verslaggevings-

praktijken van ondernemingen genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs resulteerde in een 

aantal (twee-)jaarlijkse publicaties over diverse onderwerpen. De studies richtten zich op het voldoen 

aan de toenmalige verslaggevingsstandaarden (zowel de wettelijke als die uitgegeven door              

het TO/de RJ) en identificeerden elementen van afwijking en/of verbetering. Tot het midden van de  

jaren 1980 waren verzekeraars, in het algemeen, niet hierin betrokken, gedeeltelijk vanwege hun 

bijzondere karakter, maar ook omdat er (nog) geen richtlijn was voor de jaarrekening van deze 

maatschappijen, hoewel de RJ een ontwerp had besproken en onvrede had geuit over de methoden 

om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te bepalen en over de diversiteit in de 

verslaggeving van beleggingen.  

De belangrijkste ontwikkeling in de Verenigde Staten, die geen directe invloed had op de 

Nederlandse financiële verslaggevingswereld maar, zoals later in deze samenvatting wordt 

aangetoond, enige invloed had op de jaarrekeningen van AEGON en ING, was, in 1973, de oprichting 

van de ‘FASB’ als een onafhankelijke organisatie om verslaggevingsstandaarden vast te stellen.13     

De FASB werd onmiddellijk in deze rol erkend door de SEC. Beleggers en crediteuren werden 

geïdentificeerd als de primaire gebruikers van de jaarrekening, aangevuld met werknemers.  

De FASB vaardigde een groot aantal standaarden uit, waaronder FAS 60 en FAS 97,14 die zich richtten 

op de jaarrekening van verzekeraars en de waarderingsgrondslagen bepaalden voor de technische 

voorzieningen (inclusief winstdeling van polishouders) en de beleggingen. Vanaf het eind van de 

jaren 1980 werd de FASB ook op internationaal niveau actief, toen de organisatie als gast de 

bijeenkomsten van het IASC begon bij te wonen en deel te nemen aan de beraadslagingen,               

en hiermee een Amerikaanse bijdrage leverde aan de wereldwijde discussies. Een van de directe 

gevolgen van het oprichten van de FASB was dat de SEC vanaf 1974 niet meer accepteerde dat de 

jaarrekening van Amerikaanse verzekeraars werden opgesteld op basis van de prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften (een eensporige verslaggevingsaanpak), aangezien deze zich vooral 

richtten op een voorzichtige voorstelling van de financiële positie gebaseerd op een liquidatie-

scenario en niet op het verstrekken van informatie die nuttig is voor het nemen van beslissingen door 

beleggers en crediteuren. Als gevolg hiervan begonnen verzekeraars de uitspraken van de FASB te 

gebruiken als hun financiële verslaggevingsregime.  

  

                                                           
12

 De ‘FEE’, de ‘Fédération des Experts Comptables Européens’, was gecreëerd in 1987 en oorspronkelijk 
opgericht in 1951 als de ‘Union Européenne des Experts Comptables Economique et Financiers and the 
Groupe d’Etudes des Experts Comptables de la C.E.E.’ (de ‘UEC’) om de nationale accountantsorganisaties     
in Europa te verenigen. 

13
 De ‘FASB’ was de ‘Financial Accounting Standards Board’, opgericht in 1973 door het Amerikaanse 
accountantsberoep als een onafhankelijke organisatie, niet als een van haar commissies. 

14
 ‘FAS’ is de afkorting voor ‘Statement of Financial Accounting Standards’. 
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Gecombineerd met de uitbreiding van de prudentiële verslaggevingsvoorschriften onder de modellen 

van het NAIC, met name op het gebied van meer gedetailleerde verplichte waarderingsgrondslagen 

voor het rapporteren aan toezichthouders, leidde dit tot twee volledige gescheiden rapportage-

regimes voor Amerikaanse verzekeraars.  

De belangrijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk betroffen de verwerking van de 

uitspraken van het IASC en de Europese richtlijnen, wat zou kunnen hebben geleid in een wijziging 

van een type 3 naar een type 4 eensporige verslaggevingsaanpak, zoals dit – als hierna beschreven – 

ook in Nederland het geval was. 

Betreffende de Nederlandse prudentiële verslaggevingsontwikkelingen waren de belangrijkste 

gebeurtenissen verbonden met de implementatie van de eerste Europese prudentiële 

toezichtrichtlijnen op verzekeraars. Het resultaat was de wet op het verzekeringsbedrijf van 1986,  

die zowel levens- als schadeverzekeraars afdekte.  

De Europese richtlijnen introduceerden onder meer een systeem van vergunningen en solvabiliteits-

eisen, vereiste een jaarrekening die beschikbaar werd gesteld aan de aandeelhouders en het grote 

publiek, en prudentiële verslagstaten voor de toezichthouders. De richtlijnen gaven de laatsten 

expliciet de bevoegdheid de aanwezige en vereiste solvabiliteitsmarge vast te stellen op basis van de 

jaarrekening of de prudentiële verslagstaten door de toepassing van prudentiële filters. Hierdoor was 

het mogelijk een eensporige verslaggevingsaanpak te continueren. De eerste prudentiële richtlijnen 

bevatten echter geen voorschriften betreffende de waarderingsgrondslagen en geen verwijzing naar 

de verslaggevingsrichtlijnen, hoewel een richtlijn betreffende de jaarrekening van verzekeraars in die 

tijd al in ontwikkeling was. Ze bevatten bovendien geen enkele uitspraak over de relatie tussen de 

jaarrekening en de prudentiële verslagstaten. Het leek erop dat de prudentiële en verslaggevings-

richtlijnen geheel los van elkaar waren ontwikkeld en onderlinge verwijzingen tussen beide waren 

volledig afwezig. Naar mijn mening betekent de introductie van de mogelijkheid van prudentiële 

filters een indicatie dat de wetgevers en toezichthouders op verzekeraars het standpunt begonnen in 

te nemen dat de prudentiële verslagstaten zonder voorgeschreven waarderingsgrondslagen mogelijk 

niet altijd geschikt waren voor het prudentiële toezicht. 

De Algemene Maatregelen van Bestuur onder de wet van 1986 introduceerden voorschriften voor  

de technische voorzieningen (echter zonder gedetailleerde berekeningsregels), solvabiliteitseisen,   

en herziene modellen voor de prudentiële verslagstaten op geconsolideerde basis, hoewel het 

consolideren van verzekeringsdochters was verboden.15 Deze modellen waren gesplitst in een 

openbaar deel en een vertrouwelijk deel voor de Verzekeringskamer. Vooral het introduceren van 

solvabiliteitseisen en de verplichte publicatie van de aanwezige en vereiste marges (inclusief,     

indien van toepassing, de prudentiële filters) was een noviteit in de Nederlandse prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften. Net als de richtlijnen bevatten de Nederlandse voorschriften en 

modellen geen voorgeschreven waarderingsgrondslagen, noch een relatie met de financiële 

verslaggevingsontwikkelingen. Het was verzekeraars, zolang aan de toelichtingsvoorschriften in het 

burgerlijk wetboek werd voldaan, nog steeds toegestaan een eensporige verslaggevingsaanpak toe te 

passen, maar deze wijzigde in 1986 van een type 3 naar een type 4 aanpak.  

                                                           
15

 In de praktijk leverde dit verbod geen problemen op, omdat het werd opgelost door het creëren van 
houdstermaatschappijen waardoor het bezitten van een verzekeraar door een andere verzekeraar werd 
voorkomen. 
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In deze ontwikkelingen bleef de Verzekeringskamer zich, in ieder geval in het openbaar, passief 

opstellen: afgezien van enkele specifieke voorschriften voor zorgverzekeraars onthield ze zich in      

de periode 1971-1989 van publieke uitspraken over de door verzekeraars toe te passen waarderings-

grondslagen. 

Een tweede ontwikkeling in het Nederlandse prudentiële toezicht betrof het afschaffen, aan het eind 

van de periode, van het verbod op kruisparticipaties tussen banken en verzekeraars (het structuur-

beleid), dat verschillende decennia had bestaan. Dit effende de weg voor het creëren van belangrijke 

financiële conglomeraten zoals Fortis en ING. 

10.5.4.2 De toepassing in de praktijk 

Bij het presenteren van mijn bevindingen inzake de feitelijke verslaggevingspraktijken van de 

maatschappijen die in dit proefschrift zijn onderzocht is het noodzakelijk een onderscheid te maken 

tussen de onder toezicht staande Nederlandse verzekeraars en hun moedermaatschappijen.            

Dit onderscheid betreft vooral de structuur en de inhoud van de jaarrekening: de waarderings-

grondslagen van de moedermaatschappijen waren, feitelijk, in het algemeen gelijk aan die van      

hun Nederlandse verzekeringsdochters (een type 12 eensporige verslaggevingsaanpak). 

Net als de rest van de Nederlandse verzekeringsindustrie benutten deze dochters stelselmatig de 

wettelijke mogelijkheid om hun prudentiële verslagstaten aan te merken en te publiceren als hun 

jaarrekening (aanvankelijk onder een type 3 eensporige verslaggevingsaanpak). De aanpassingen in 

de jaarrekening werden, in het algemeen, veroorzaakt door wijzigingen in de prudentiële verslag-

gevingsvoorschriften, bijvoorbeeld het opstellen van geconsolideerde overzichten en de vermelding 

van de aanwezige en vereiste solvabiliteitsmarges (inclusief prudentiële filters) vanaf het midden van 

de jaren 1980s (een type 4 aanpak).16 Aanvullende overzichten, zoals een overzicht van herkomst en 

besteding van middelen, werden niet verstrekt. 

De vroegere verscheidenheid in de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen verminderde 

aanzienlijk. Vanaf 1971 werden grond en gebouwen evenals aandelen vrijwel stelselmatig 

gewaardeerd tegen de (geschatte) marktwaarde, en vastrentende beleggingen tegen aflossings-

waarde met amortisatie van de verschillen tussen deze waarde en de kostprijs over de levensduur 

van de instrumenten. Ongerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen werden altijd in de 

reserves verantwoord, evenals, tot het midden van de jaren 1980, de meeste gerealiseerde winsten 

en verliezen. Vanaf 1985 namen vrijwel alle maatschappijen gerealiseerde winsten en verliezen op 

grond en gebouwen en op aandelen op in de reserves, en gerealiseerde winsten en verliezen op 

andere beleggingen in de winst- en verliesrekening, in het algemeen gespreid over vijf jaar. Ik acht 

het hoogst waarschijnlijk dat dit het gevolg was van gemaakte afspraken binnen het Verbond van 

Verzekeraars. Slechts één groep bleef de gerealiseerde bedragen in de reserves verantwoorden.  

Gedurende het grootste deel van de periode werd de voorziening voor levensverzekerings-

verplichtingen stelselmatig onder de netto methode bepaald, waarbij de rentevoet geleidelijk 

toenam tot circa 4% en geactiveerde rentestandkortingen werden geactiveerd en afgeschreven in 

overeenstemming met de Nederlandse fiscale voorschriften. De berekeningsmethoden van de 

technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf bleven even vaag als voordien.  

                                                           
16

 Zoals wordt uitgelegd bij het beschrijven van de volgende periode was dit identiek aan de verslaggevings-
praktijken van Nederlandse banken, die ook een type 4 eensporige verslaggevingsaanpak toepasten. 
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Anderzijds rapporteerden sommige schadeverzekeraars het bestaan van niet-gekwantificeerde 

veiligheidsmarges of eventualiteiten-/catastrofevoorzieningen. Vanaf 1980 voegden de 

maatschappijen voorzieningen voor schadebehandelingskosten toe, en de meesten toonden een 

drie- of vierjarig fonds voor zee- en luchtvaartverzekering.  

De indelingen van de balans en de winst- en verliesrekening van de moedermaatschappijen waren 

een mengvorm van de prudentiële modellen en de individuele posten in de wet op de jaarrekening 

van ondernemingen, aansluitend vervangen door de indelingen die resulteerden uit de verwerking 

van de Europese vierde richtlijn. Maar belangrijker was dat de jaarrekening een toegenomen focus 

op de behoeften van beleggers vertoonden. Voorbeelden waren het stelselmatig publiceren van een 

geconsolideerde jaarrekening en vergelijkende cijfers. Bovendien begonnen de moeder-

maatschappijen geleidelijk informatie per geografisch en bedrijfssegment, tussentellingen in de 

winst- en verliesrekening, en een overzicht van herkomst en besteding der middelen te publiceren. 

Alle maatschappijen presenteerden verloopoverzichten van de reserves, waarin posten zoals winsten 

en verliezen op beleggingen, goodwill, koersverschillen in vreemde valuta’s, de invloed van 

wijzigingen in de waarderingsgrondslagen (inclusief harmonisatie-effecten na een fusie of 

overname), en het versterken van de technische voorzieningen werden getoond. Op één 

uitzondering na werden de jaarrekeningen van de moedermaatschappijen niet beïnvloed door 

wijzigingen in buitenlandse financiële verslaggevingsvoorschriften of noteringen op buitenlandse 

effectenbeurzen. Deze uitzondering was AEGON, dat, na haar Amerikaanse beursnotering in het 

midden van de jaren 1980 en in overeenstemming met de eisen van de SEC, een aansluiting 

presenteerde tussen het eigen vermogen en het nettoresultaat op basis van de Nederlandse en de 

Amerikaanse verslaggevingsstandaarden.  

Mijn bevindingen betreffende de overige geselecteerde verslaggevingselementen waren dat de 

verplichtingen uit hoofde van Nederlandse pensioentoezeggingen waren opgenomen in de 

voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen; de waarderingsgrondslagen voor buitenlandse 

toezeggingen werden, in het algemeen, niet vermeld. Latente belastingverplichtingen waren 

opgenomen, in de meeste gevallen tegen de contante waarde hoewel de rekenrentes niet altijd 

werden vermeld. Voorts werd meer en meer gesegmenteerde informatie verstrekt, gebaseerd op   

de prudentiële voorschriften (voor de onder toezicht staande dochters) of de organisatiestructuur 

van de groepen (voor de moedermaatschappijen). En ten slotte werden alle fusies verwerkt volgens 

de ‘pooling of interests’ methode, en alle overnames volgens de ‘purchase accounting’ methode, 

waarbij goodwill stelselmatig ten laste van de reserves werd gebracht. 

Tegen het eind van de periode begon de eensporige verslaggevingsaanpak te worden bekritiseerd. 

Het waren met name twee studenten, Joosten en Agasi, die, gebaseerd op een veelomvattend 

vergelijkend onderzoek naar de jaarrekeningen over 1986 en 1987 van Nederlandse verzekeraars,  

tot de conclusie kwamen dat het niet mogelijk was om met de heersende eensporige verslaggevings-

aanpak te voldoen aan zowel de doelstellingen van het rapporteren aan toezichthouders en aan 

beleggers. Ik deelde indertijd hun zorg toen ik de verslaggevingspraktijken over 1988 van 

Nederlandse levensverzekeraars beoordeelde en me afvroeg of, gezien de verschillende 

doelstellingen van het rapporteren aan zowel beleggers als prudentiële toezichthouders,                   

de bestaande praktijk van een eensporige verslaggevingsaanpak moest worden gecontinueerd.  
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Ik betoogde indertijd, onder andere, dat de toepassing van de netto methode (die ook door de RJ 

werd bediscussieerd) en de verscheidenheid in rentevoeten en sterftetafels de vraag deed opkomen 

of nog wel aan het wettelijk ‘vereiste inzicht’ werd voldaan. Eén manier om deze situatie op te lossen 

was de toepassing van het systeem in de Verenigde Staten met twee gescheiden rapportageregimes. 

Een alternatief kon zijn het voortzetten van een type 4 eensporige verslaggevingsaanpak, met 

volledige toelichting van de prudentiële aanpassingen, wat, naar mijn mening, ook in het belang van 

beleggers was. Zoals in de samenvatting van de volgende periode wordt beschreven, was ik vrij 

spoedig niet de enige die deze fundamentele vragen opwierp. 

10.5.4.3 Conclusies 

De financiële verslaggevingsvoorschriften veranderden aanzienlijk in de periode 1971-1989, met een 

focus op het verstrekken van informatie die nuttig is voor het nemen van beslissingen door aandeel-

houders en overige belanghebbenden. Dit had, in het algemeen, veel striktere en strengere 

verslaggevingsvoorschriften voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen tot 

gevolg. Hoewel werd erkend dat toezichthouders een van de belanghebbenden waren, richtten de 

veranderingen zich niet op hun rol, maar op die van beleggers en het grote publiek. Duidelijke 

voorbeelden waren de eisen om vergelijkende cijfers te verstrekken in de primaire financiële 

overzichten en het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. 

Aan de andere kant leken de wijzigingen in de wettelijke financiële verslaggevingsvoorschriften en de 

oprichting van nationale en internationale organisaties die verslaggevingsstandaarden vaststelden 

geen directe impact te hebben gehad op de feitelijke verslaggevingspraktijken van de verzekeraars 

en de moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen. Dit kwam gedeeltelijk omdat specifieke 

wetgeving en standaarden voor de jaarrekening van verzekeraars nog niet bestonden en het zowel 

verzekeraars als moedermaatschappijen was toegestaan (maar niet voorgeschreven) een eensporige 

verslaggevingsaanpak te handhaven indien bepaalde toelichtingsvoorschriften werden gevolgd.   

Naar mijn mening was het duidelijk dat de prudentiële voorschriften en praktijken nog steeds 

bepalend waren voor de toegepaste waarderingsgrondslagen, maar mijn bevindingen tonen ook aan 

dat de structuur en inhoud van de jaarrekening meer beleggers-georiënteerd werd door het 

verstrekken van aanvullende informatie, zelfs voordat dit werd vereist door de Nederlandse 

financiële verslaggevingsvoorschriften. Deze dominantie van de prudentiële voorschriften begon 

tegen het eind van de periode te worden bekritiseerd, en ook toezichthouders op verzekeraars leken 

de noodzaak te beseffen tot aanpassingen van de gerapporteerde bedragen door de toepassing van 

prudentiële filters. Het debat over het continueren van de eensporige verslaggevingsaanpak was 

begonnen. 

10.5.5  De periode 1990-1999 – de eensporige verslaggevingsaanpak gehandhaafd, 

ondanks groeiende kritiek 

Ondanks groeiende kritiek werd de eensporige verslaggevingsaanpak in deze periode gehandhaafd 

als gevolg van een aantal wettelijke ontwikkelingen en een richtlijn van de RJ. Haar inhoud wijzigde 

echter opnieuw en de dominantie van de prudentiële voorschriften nam af. Deze ontwikkelingen zijn 

beschreven in hoofdstuk 7 en hierna samengevat. 

10.5.5.1 De ontwikkelingen in de wetgeving 

De Nederlandse financiële verslaggevingsontwikkelingen begonnen, in 1993, met de implementatie 

van de Europese richtlijn voor de jaarrekening van banken, aangenomen in 1986 als aanvulling op de 

vierde en zevende richtlijnen. Dit was relevant voor de twee financiële conglomeraten Fortis en ING.  



  

723 
 

De invoeringswet introduceerde verplichte indelingen voor de balans en de winst- en verliesrekening 

van banken. Als gevolg van een aanbeveling van ‘DNB’,17 wiens visie – in haar rol als de prudentiële 

toezichthouder op banken – niet kon worden genegeerd, werd de bestaande type 4 eensporige 

verslaggevingsaanpak van Nederlandse banken tijdens de implementatie gehandhaafd.                  

Naar aanleiding de wettelijke ontwikkelingen schaften de Nederlandse banken het gebruik van de 

stille voorziening voor algemene (bancaire) risico’s in 1997 af. 

De tweede belangrijke wettelijke ontwikkeling betrof, eveneens in 1993, de implementatie van de 

Europese richtlijn voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen, die voorgeschreven 

indelingen voor de balans en de winst- en verliesrekening van verzekeraars introduceerde en de 

eerdere verslaggevingsrichtlijnen aanvulde. De invoeringswet nam een groot aantal opties in de 

richtlijn over, vooral met betrekking tot de verantwoording van beleggingen. De richtlijn bevatte 

slechts algemene voorschriften voor de technische voorzieningen (ze moesten, te allen tijde, 

toereikend zijn) en verwees niet naar de prudentiële richtlijnen. Met betrekking tot deze 

voorzieningen bevatte de Nederlandse invoeringswet evenmin specifieke waarderingsgrondslagen, 

maar, in tegenstelling tot de richtlijn, verwees ze naar de prudentiële verslaggevingsvoorschriften die 

hierna worden beschreven. Naar mijn mening is dit een duidelijke indicatie dat de Nederlandse 

regering, in ieder geval voor de verzekeringstechnische posten in de jaarrekening van verzekeraars, 

de bestaande situatie wilde handhaven waarin de prudentiële voorschriften een dominante rol 

speelden in de bepaling van deze waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van verzekeraars.       

De Nederlandse invoeringswet had geen impact op de bestaande eensporige verslaggevingsaanpak, 

omdat de flexibiliteit die voortvloeide uit de opties in de richtlijn het de lidstaten mogelijk maakte 

deze aanpak te handhaven. Het was de moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen toegestaan 

de indelingen en waarderingsgrondslagen onder de wet te gebruiken, waardoor ze hun type 12 

eensporige verslaggevingsaanpak konden continueren. 

Met betrekking tot de jaarrekening van financiële conglomeraten had de implementatie van de 

richtlijnen voor de jaarrekening van banken en verzekeraars in de Nederlandse wetgeving tot gevolg 

dat bancaire segmenten moesten worden verantwoord in overeenstemming met de bankenrichtlijn 

en verzekeringssegmenten in overeenstemming met de verzekeringsrichtlijn. Tevens moesten de 

eigen vermogens voor de gezamenlijke bancaire activiteiten en de gezamenlijke verzekerings-

activiteiten openbaar worden gemaakt. 

De activiteiten van de RJ werden nog steeds gedomineerd door haar pogingen om de uitspraken van 

het IASC zoveel mogelijk te verwerken. Dit bleek uit een uiting in 1997, waarin de RJ duidelijk maakte 

dat ze niet langer IAS alleen “in overweging zou nemen” in het ontwikkelen van haar eigen 

richtlijnen, maar “als het startpunt”. Het IASC ging door met haar werk door het uitgeven van een 

aantal nieuwe of aangepaste standaarden, vooral op het gebied van het verwijderen van opties en 

het voltooien van een pakket van kernstandaarden, als gevolg van een afspraak met de IOSCO.    

Deze activiteiten vertoonden, naar mijn mening, een groeiende focus van het IASC op de informatie-

behoeften van beleggers. De IASC uitingen werden, in het algemeen zonder belangrijke wijzigingen, 

overgenomen in de Nederlandse richtlijnen van de RJ, die, daarom, eveneens meer aandacht gaven 

aan de belangen van beleggers.  

                                                           
17

 Dit was ‘De Nederlandsche Bank’. 
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De activiteiten van het IASC werden ook op Europees niveau in de gaten gehouden, waar de 

Europese Commissie in het begin van de jaren 1990 een debat startte over een fundamentele 

hervorming van het Europese financiële verslaggevingsraamwerk, waarin het gebruik van IAS voor  

de jaarrekening van Europese ondernemingen werd overwogen. De Nederlandse en Europese 

houding tegenover IAS waren, daarom, aanzienlijk verschillend dan die in de Verenigde Staten,    

waar twee rapporten van de FASB, opgesteld op verzoek van de SEC en gepubliceerd in het midden 

van de jaren 1990 en aan het eind van dat decennium, een aantal zogenoemde ‘variaties’ tussen de 

financiële verslaggevingsvoorschriften in de Verenigde Staten en IAS identificeerden. Volgens 

verschillende niet-Amerikaanse commentatoren toonden deze rapporten aan dat de Verenigde 

Staten in het geheel niet van plan waren IAS te adopteren als de basis voor financiële verslaggevings-

praktijken van Amerikaanse of op effectenbeurzen in de Verenigde Staten genoteerde bedrijven. 

Aan het eind van 1998 publiceerde de RJ een richtlijn voor de jaarrekening van verzekeraars.            

Dit gebeurde op een moment dat, zoals is beschreven in de volgende sectie, het IASC kort daarvoor 

was begonnen met een eigen project over verzekeringscontracten. In die zin was het aannemen van 

de richtlijn een afwijking van het gepubliceerde standpunt van de RJ dat ze de IASC ontwikkelingen 

als het startpunt voor haar eigen uitspraken zou hanteren. De richtlijn was het sluitstuk van een 

debat dat was aangevangen in de jaren 1980, zette, feitelijk, de wettelijke financiële en prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften om in RJ-uitspraken, en beval op duidelijke en directe wijze een 

eensporige verslaggevingsaanpak aan, zonder echter het type aanpak te definiëren. De richtlijn was 

eveneens van toepassing op de moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen. 

De RJ handhaafde alle opties in de invoeringswet ter implementatie van de richtlijn voor de 

jaarrekening van verzekeraars, maar ging, in één opzicht, een stap verder. Dit betrof het 

verantwoorden van gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen in grond en gebouwen en          

in aandelen met gebruikmaking van de zogenoemde ‘structurele indirecte rendementsmethode’,   

die noch in de verzekeringsrichtlijn noch in de Nederlandse wetgeving was opgenomen.           

Daarom werd dit besluit heftig bestreden, met name door Oosenbrug.18 Zijn oppositie weerhield een 

aantal Nederlandse verzekeraars, met (in 1995) AEGON als een van de eerste, er niet van om door te 

gaan met het toepassen van deze methode in hun jaarrekening, nu met de officiële goedkeuring van 

de RJ. De publicatie van de richtlijn droeg ook bij aan het debat over de noodzaak om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen de financiële en prudentiële verslaggevingspraktijken dat in de vorige 

periode was gestart. Het was opnieuw vooral Oosenbrug die een stevige positie innam, stellende dat 

het zonneklaar was dat een dergelijk onderscheid nodig was vanwege de verschillende doelstellingen 

van de verslaggevingsregimes en dat het voortzetten van de bestaande type 4 eensporige 

verslaggevingsaanpak ten sterkste moest worden verworpen. Voor onder toezicht staande 

verzekeraars was het, naar mijn mening, echter duidelijk dat zij geen andere keuze hadden:          

zoals hiervoor is uitgelegd, was de band tussen beide regimes verordonneerd door de wetgever. 

De richtlijn van de RJ voor de jaarrekening van verzekeraars bevatte geen indicaties dat de 

ontwikkelingen in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk in ogenschouw waren genomen. 

In de Verenigde Staten waren twee nieuwe verzekeringsstandaarden, FAS 113 en FAS 120, 

uitgegeven, en het duidelijke onderscheid tussen financiële en prudentiële verslaggeving werd 

gehandhaafd.  

                                                           
18

 Oosenbrug was een Nederlandse accountant en actuaris en, toentertijd, een hoogleraar financiële 
verslaggeving van verzekeringsmaatschappijen bij het Erasmus Finance & Insurance Centre in Rotterdam. 
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In het Verenigd Koninkrijk had de groeiende kritiek op de kwaliteit van de jaarrekening van 

levensverzekeraars geleid tot een nieuwe toelichting, genaamd ‘embedded value’, waarin de 

toekomstige kasstromen naar aandeelhouders werden getoond op een ‘realistische’ in plaats van   

op een ‘prudente’ basis. Naar mijn mening was dit een aanduiding voor het einde van de bestaande 

Britse type 3 of type 4 eensporige verslaggevingsaanpak. 

In de periode 1990-1999 werd het Europese toezichtsysteem op zowel banken als verzekeraars 

voltooid. Hoewel er een aantal overeenkomsten waren, vooral de principes van ‘één vergunning’ en 

‘controle in de staat waarin het hoofdkantoor was gevestigd’, bestond er echter een belangrijk 

verschil: het toezicht op banken werd uitgeoefend op geconsolideerde basis, en het toezicht op 

verzekeraars op basis van een ‘solo-plus’ systeem. Dit laatste hield in dat het toezicht zich richtte op 

de individuele verzekeraar, aangevuld met het onderzoeken en beoordelen van de relatie met haar 

moedermaatschappijen en andere maatschappijen binnen de groep. Als echter deze andere 

maatschappijen niet actief waren als verzekeraar of als bank, vielen zij buiten het directe toezicht.  

De Europese richtlijnen werden in 1992 verwerkt voor banken en in 1993 voor verzekeraars.        

Voor schadeverzekeraars waren de prudentiële verslaggevingsvoorschriften nu op één lijn geplaatst 

met de financiële verslaggevingsvoorschriften, waarbij de laatste, bij mijn weten voor de eerste keer, 

leidend waren (een type 8 eensporige verslaggevingsaanpak).  

Dit was echter niet het geval voor levensverzekeraars. De derde levensverzekeringsrichtlijn bevatte 

specifieke regels om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te bepalen, die vervolgens 

werden overgenomen in de Nederlandse Algemene Maatregelen van Bestuur. Aangezien de 

financiële verslaggevingsvoorschriften voor levensverzekeraars, zowel die opgenomen in het 

burgerlijk wetboek als die in de richtlijn van de RJ, verwezen naar deze prudentiële voorschriften, 

bleven de laatste de overhand houden en bepaalden ze de verslaggevingspraktijken van onder 

toezicht staande levensverzekeraars betreffende hun technische voorzieningen en verzekerings-

technische posten. De prudentiële voorschriften bevatten niets over de verslaggeving van 

beleggingen; daarom waren op dit gebied de financiële verslaggevingsvoorschriften leidend.     

Gezien het belang van zowel de beleggingen als de technische voorzieningen in de jaarrekening van 

een levensverzekeraar, noopte het naast elkaar bestaan van twee leidende verslaggevingsregimes 

mij een professioneel oordeel te vellen om het type eensporige verslaggevingsaanpak te bepalen. 

Aangezien de aanwezigheid van de technische voorzieningen een van de prominente elementen is 

die een levensverzekeraar onderscheidt van alle andere commerciële ondernemingen, heb ik ervoor 

gekozen om de wetgevende voorschriften te classificeren als een type 4 aanpak. 

10.5.5.2 De toepassing in de praktijk 

De verzekeringsdochters pasten stelselmatig de verplichte modellen onder de prudentiële 

verslaggevingsvoorschriften toe en merkten de prudentiële verslagstaten aan als hun officiële 

jaarrekening (een eensporige verslaggevingsaanpak). Als gevolg hiervan werd solvabiliteitsinformatie 

getoond en werden overzichten van de herkomst en besteding van middelen of van kasstromen niet 

opgenomen. De waarderingsgrondslagen van de dochters waren identiek of soortgelijk aan die 

toegepast door de moedermaatschappijen. Daarom richt de volgende beschrijving zich op de 

moedermaatschappijen. 

Met betrekking tot de indeling van de primaire financiële overzichten gebruikte AEGON stelselmatig 

de verplichte indelingen voor verzekeraars (een type 10 aanpak).  



726 
 

Daarentegen moesten Fortis en ING, als twee financiële conglomeraten, oplossingen vinden om hun 

geconsolideerde jaarrekening te presenteren in overeenstemming met de financiële verslaggevings-

voorschriften, die, in het begin van de jaren 1990, niet waren ingericht voor de combinatie van 

bancaire en verzekeringsactiviteiten. Fortis presenteerde verschillende indelingen gedurende           

de periode, waarbij de posten in eerste instantie naar hun aard werden gegroepeerd, daarna per 

segment, en vervolgens weer naar hun aard. Aan de andere kant presenteerde ING de posten 

stelselmatig naar hun aard zonder onderscheid te maken tussen bancaire en verzekeringsactiviteiten. 

Aanvullend presenteerden beiden balansen en winst- en verliesrekeningen per segment.  

Samengevat pasten zowel Fortis als ING een type 12 eensporige verslaggevingsaanpak toe.             

Alle moedermaatschappijen verstrekten stelselmatig geconsolideerde en niet-geconsolideerde 

gegevens en, voor het grootste deel van de periode, een overzicht van herkomst en besteding der 

middelen, dat daarna werd vervangen door een kasstroomoverzicht opgesteld volgens de indirecte 

methode. 

Alle moedermaatschappijen voegden, in een of meerdere jaren, enkele regels toe aan de verplichte 

indelingen, vooral tussentellingen of aparte regels voor bepaalde posten in de balans en/of de winst- 

en verliesrekening. Voorbeelden waren operationele resultaten, ongerealiseerde en/of gerealiseerde 

winsten en verliezen op bepaalde beleggingscategorieën, en bijzondere of buitengewone lasten en 

opbrengsten. Het verloop van de reserves toonde vooral bedragen voor goodwill en de impact van 

fusies, wijzigingen in de waarderingsgrondslagen, en ongerealiseerde winsten en verliezen op 

beleggingen, aangevuld met gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen die werden 

overgeboekt van de reserves naar de winst- en verliesrekening. Fortis en ING brachten, in enkele 

jaren die in deze sectie worden behandeld, versterkingen van hun technische voorzieningen ten laste 

van de reserves. Solvabiliteitsinformatie op geconsolideerd niveau werd, vanaf 1999, alleen getoond 

door ING. 

Met betrekking tot de beleggingen waren de waarderingsgrondslagen voor de balans consistent in de 

tijd en tussen de maatschappijen. Grond en gebouwen werden gewaardeerd tegen taxatiewaarde, 

aandelen tegen beurswaarde of geschatte verkoopwaarde, en vastrentende beleggingen tegen 

amortisatiewaarde verminderd met waardeverminderingen. De maatschappijen rapporteerden ook 

stelselmatig alle ongerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen in de reserves. Zoals was 

toegestaan onder de financiële verslaggevingsvoorschriften bleef er echter een grote diversiteit in 

het verantwoorden van gerealiseerde winsten en verliezen, en de waarderingsgrondslagen werden 

diverse keren gewijzigd. 

Fortis rapporteerde, tot 1992, al deze bedragen in de winst- en verliesrekening. Vervolgens wijzigde 

het deze waarderingsgrondslag voor gerealiseerde winsten en verliezen op de verkoop van 

vastrentende beleggingen die werden vervangen door soortgelijke instrumenten: in dergelijke 

gevallen werden de gerealiseerde bedragen gespreid over de resterende looptijd van de verkochte 

beleggingen. Een dergelijke spreiding voor deze beleggingen werd, tot 1992, ook door ING toegepast, 

waarna deze waarderingsgrondslag werd toegepast voor de verkopen van alle vastrentende 

beleggingen. Voor grond en gebouwen en voor aandelen verantwoordde ING tot 1996 alle 

gerealiseerde winsten en verliezen in de reserves, maar vanaf 1997 in de winst- en verliesrekening, 

om een “grotere overeenstemming met IAS” te verkrijgen (zonder echter aan te geven op welke 

standaarden dit betrekking had). AEGON spreidde stelselmatig de resultaten op de verkoop van 

vastrentende beleggingen over de gehele periode.  
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Voor de resultaten op de verkoop van grond en gebouwen en van aandelen introduceerde AEGON   

in 1995 een belangrijke grondslagwijziging. Voordien werden alle gerealiseerde resultaten in de 

winst- en verliesrekening opgenomen. Maar vanaf 1995 paste AEGON de structurele indirecte 

rendementsmethode toe voor haar levensverzekeringsactiviteiten, welke praktijk werd uitgebreid 

naar alle activiteiten in 1997. Onder deze methode boekte AEGON in eerste instantie alle 

gerealiseerde winsten en verliezen in de reserves, waarna vervolgens bedragen uit de reserves     

naar de winst- en verliesrekening werden overgeboekt om een lange termijn beleggingsopbrengst   

te presenteren. 

De voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen werd stelselmatig berekend onder de netto 

methode, hoewel zowel AEGON als Fortis in 1990 begonnen met het activeren en afschrijven van 

acquisitiekosten. De definitie van deze kosten verschilde echter, waarbij AEGON een agressievere 

aanpak had dan Fortis door meer kosten in dit systeem te betrekken. Aan de andere kant begon ING 

pas in 1995 met het activeren en afschrijven van acquisitiekosten. Met betrekking tot de rentevoet 

om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te bepalen konden geen conclusies worden 

getrokken, aangezien de mate van toelichting hierover ten opzichte van de vorige periode aanzienlijk 

afnam. Vanwege de directe relatie tussen de financiële en de prudentiële verslaggevings-

voorschriften voor deze voorziening acht ik het echter hoogst waarschijnlijk dat ook deze belangrijke 

parameter om de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen te bepalen voornamelijk werd 

beïnvloed door de prudentiële verslaggevingsvoorschriften en was gebaseerde op prudente 

rentevoeten. De toelichtingen over de methode waarop de technische voorzieningen in het 

schadeverzekeringsbedrijf werden bepaald bleven, net als in het verleden het geval was, tamelijk 

vaag. Een analyse in het begin van de jaren 1990 toonde echter aan dat de schadevoorzieningen voor 

de bedrijfstak als geheel op een (erg) voorzichtige basis waren bepaald, waardoor significante 

voordelige uitloopresultaten werden getoond, vooral als ze werden vergeleken met de netto 

resultaten. 

Voor pensioentoezeggingen begonnen de maatschappijen, gedurende een deel of de gehele periode, 

IAS of US GAAP te gebruiken om hun verplichtingen te rapporteren. Voor de voorziening voor latente 

belastingverplichtingen was het niet altijd duidelijk of en tegen welk tarief de fiscale egalisatiereserve 

was meegenomen. Gesegmenteerde informatie werd stelselmatig gepresenteerd door alle 

maatschappen, hoewel ING volledige balansen per segment pas vanaf 1993 toonde. En met 

betrekking tot overnames continueerden alle maatschappijen de praktijk om goodwill rechtstreeks 

ten laste van de reserves te brengen. 

Ten slotte toonden zowel AEGON als ING, zoals was vereist door de SEC, aansluitingen van hun   

eigen vermogen en nettowinst tussen de Nederlandse en de Amerikaanse grondslagen na hun 

beursnotering in de Verenigde Staten. 

10.5.5.3 Conclusies 

Samenvattend toont het overzicht voor de periode 1990-1999, naar mijn mening, dat de financiële 

verslaggevingsverplichtingen opnieuw werden uitgebreid, zowel vanuit een internationaal,             

een Europees en een Nederlands perspectief. Dit resulteerde in een toenemende focus op de 

informatiebehoeften van beleggers en veroorzaakte, als gevolg hiervan, groeiende kritiek op de 

bestaande eensporige verslaggevingsaanpak van Nederlandse verzekeraars en hun moeder-

maatschappijen.  
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Een eensporige verslaggevingsaanpak werd in de praktijk echter gehandhaafd, gestimuleerd door 

ontwikkelingen in de wetgeving en uitingen van de RJ, hoewel, naar mijn mening, de inhoud in 

vergelijking met de vorige periode was gewijzigd: de prudentiële verslaggevingsvoorschriften 

bepaalden nog steeds de verslaggevingspraktijken voor de technische voorzieningen en de 

verzekeringstechnische posten voor levensverzekeraars, terwijl alle andere posten in de prudentiële 

verslagstaten en de jaarrekening van alle verzekeraars nu onderhevig waren aan de financiële 

verslaggevingsvoorschriften. Als gevolg van deze voorschriften pasten de schadeverzekeraars         

een type 8 eensporige verslaggevingsaanpak toe. Daarentegen classificeer ik, gebaseerd op een 

professioneel oordeel, de verslaggevingspraktijken van levensverzekeraars als een voortzetting van 

een type 4 aanpak. 

10.5.6  De periode 2000-2005 – de eensporige verslaggevingsaanpak versterkt, 

gebaseerd op IAS/IFRS 

De kritiek op de eensporige verslaggevingsaanpak die in het verleden was geuit verdween volledig in 

de periode 2000-2005 als gevolg van een bewust besluit van de Europese en Nederlandse wetgevers 

om deze aanpak te handhaven en zelfs te versterken, gebaseerd op IAS/IFRS. Deze besluiten werden 

genomen op een moment dat IAS/IFRS nog lang niet compleet en stabiel was. Deze ontwikkelingen 

zijn beschreven in hoofdstuk 8 en hierna samengevat. 

10.5.6.1  De ontwikkelingen in de wetgeving 

Naar mijn mening was de belangrijkste gebeurtenis, zonder enige twijfel, de afronding, in 2002,     

van een debat over de toekomst van de financiële verslaggevingsvoorschriften in de EU. In dat jaar 

publiceerde de Europese Commissie een verordening waaronder alle ondernemingen met een 

beursnotering in de EU vanaf 2005 werden verplicht hun geconsolideerde jaarrekening op basis van 

IAS/IFRS op te stellen. Bovendien was het deze maatschappijen toegestaan hun niet-geconsolideerde 

jaarrekening eveneens onder dit verslaggevingsregime op te stellen. Niet-beursgenoteerde 

ondernemingen konden er eveneens voor kiezen beide jaarrekeningen om te zetten van hun lokale 

financiële verslaggevingsvoorschriften naar IAS/IFRS. De verordening werd gevolgd door diverse 

wijzigingen in de verslaggevingsrichtlijnen om het aantal verschillen met IAS/IFRS te reduceren.  

De steun van de EU voor IAS/IFRS was echter niet onvoorwaardelijk: de Europese Commissie 

creëerde een goedkeuringsmechanisme bestaande uit de ‘EFRAG’ en het ‘ARC’,19 om de uitingen van 

de IASB (die intussen het IASC had opgevolgd) op hun technische en politieke merites te beoordelen 

voordat ze deze uitingen officieel kon goedkeuren voor gebruik door Europese ondernemingen. 

Afgezien van een detail in IAS 39,20 vooral relevant voor banken, werden alle standaarden en 

interpretaties op tijd goedgekeurd voor toepassing in 2005. Door deze beslissingen was IAS/IFRS 

rechtstreeks van toepassing op alle Europese ondernemingen (inclusief verzekeraars) die verplicht 

waren om dit verslaggevingsregime toe te passen of ervoor kozen dit vrijwillig te doen. 

 

                                                           
19

 De ‘EFRAG’ was de ‘European Financial Reporting Advisory Group’, opgericht in 2001 door de private sector. 
Haar rol was het beoordelen van de standaarden vanuit een technisch perspectief. Het ‘ARC’ was het 
‘Accounting Regulatory Committee’, gecreëerd op hetzelfde moment, waarin vertegenwoordigers van de 
lidstaten zitting hadden. Haar rol was het uitvoeren van de politieke beoordeling. 

20
 IAS 39 behandelt de eerste verwerking en waardering van financiële instrumenten. 
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Naar mijn mening was de Europese goedkeuring van IAS/IFRS niet alleen een belangrijke maar ook 

een moedige stap, omdat ze plaatsvond op een moment dat een aantal standaarden nog steeds 

werd verbeterd of zelfs in ontwikkeling was (zoals die voor verzekeringscontracten) en er nog geen 

stabiel financieel verslaggevingsregime was. In werkelijkheid werden de standaarden van toepassing 

op de jaarrekening over 2005 pas midden 2005 afgerond. 

De IAS verordening en de wijzigingen in de richtlijnen werden vervolgens verwerkt in de Nederlandse 

wetgeving. Zoals gebruikelijk bevatten de herziene richtlijnen een groot aantal opties voor de 

lidstaten die, in lijn met de traditionele Nederlandse aanpak, werden doorgegeven aan de 

rapporterende ondernemingen. De regering voegde echter een optie toe die niet in de richtlijnen zelf 

was opgenomen: het was ondernemingen in hun niet-geconsolideerde jaarrekening opgesteld 

volgens de Nederlandse standaarden toegestaan dezelfde waarderingsgrondslagen toe te passen als 

in hun onder IAS/IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening. Hierdoor werd in beide  

jaarrekeningen hetzelfde eigen vermogen vermeld en deze al lang bestaande Nederlandse financiële 

verslaggingspraktijk gehandhaafd. 

De RJ continueerde haar aanpak om IAS/IFRS en de ondersteunende interpretaties zoveel mogelijk te 

verwerken in haar eigen richtlijnen. Dit gebeurde echter niet voor een aantal belangrijke standaarden 

van het IASC/de IASB die hetzij vrij laat in de periode waren afgerond, of die niet volledig 

aanvaardbaar werden geacht voor de Nederlandse financiële verslaggevingswereld. De beste 

voorbeelden waren IAS 39, waarvoor de RJ een andere standaard uitgaf die zich specifiek richtte op 

de Nederlandse situatie, en een standaard over de verantwoording van goodwill. Voor de laatste 

post bepaalde de RJ in 2000 dat ze moest geactiveerd en afgeschreven, maar in 2005 trok ze deze eis 

in, hoewel de RJ verklaarde dat haar voorkeur nog steeds was om de post te activeren en afschrijven 

in plaats van direct ten laste van het eigen vermogen te brengen, en dat ze het direct ten laste 

brengen van de winst- en verliesrekening niet aanvaardbaar achtte. Het besluit om het afboeken van 

het eigen vermogen te blijven accepteren was gebaseerd op het verwerpen door het parlement van 

een wetsvoorstel om deze wijze van verwerking te verbieden. Naast het incorporeren van IAS/IFRS 

publiceerde de RJ ook enkele uitingen die niet direct aan deze activiteiten waren gerelateerd.         

Eén hiervan betrok een richtlijn voor de jaarrekening van banken, uitgegeven in 2000, die echter 

geen nieuwe voorschriften introduceerde maar zich louter beperkte tot het codificeren van 

bestaande praktijken. 

Aan het eind van 2005 waren de meeste IASB uitingen verwerkt in de richtlijnen van de RJ, in het 

algemeen met slechts kleine verschillen. De belangrijkste uitzonderingen waren de standaarden voor 

het voor de eerste verwerking en waardering van financiële instrumenten, eerste toepassing,     

fusies en overnames (inclusief het verantwoorden van goodwill), verzekeringscontracten,                  

en toelichtingen van financiële risico’s. Deze waren alle onderdeel van goedgekeurd IAS/IFRS en 

daardoor van toepassing op de jaarrekening over 2005 van die ondernemingen die deze standaarden 

als hun financieel verslaggevingsregime gebruikten, hoewel de toepassing van de standaard voor de 

toelichtingen van financiële risico’s pas vanaf 2007 verplicht was. Van deze groep had de standaard 

voor verzekeringscontracten (IFRS 4) de minste impact. Het was een interimstandaard, die feitelijk 

het voorzetten van de meeste waarderingsgrondslagen toegepast vóór de overgang naar IAS/IFRS 

toestond, maar alleen voor verzekeringscontracten die onder de definitie van IAS/IFRS vielen. 
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Voor Nederland betekende dit dat de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen, voor deze 

contracten, nog steeds werd bepaald door de prudentiële verslaggevingsvoorschriften, maar dat 

IAS/IFRS het leidende verslaggevingsregime was. 

De overgang naar IAS/IFRS en de voortdurende vrijheid in de Nederlandse financiële verslaggevings-

wetgeving dwong de RJ om haar positie in het mede bepalen van de financiële voorschriften, die,     

in feite, alleen van toepassing waren op ondernemingen die niet onder IAS/IFRS rapporteerden,       

te heroverwegen. In 2005 werd besloten om, vanaf dat jaar, alleen die IAS/IFRS ontwikkelingen te 

incorporeren die als adequaat werden beschouwd voor de Nederlandse financiële verslaggevings-

wereld. Tegelijkertijd vond de RJ het wenselijk om zoveel mogelijk verschillen met IAS/IFRS te 

vermijden door, waar mogelijk, alle opties in de standaarden van de IASB beschikbaar te stellen en 

waar nodig uit te breiden. Kort daarna werd besloten, gebaseerd op het politieke besluit om de 

directe afboeking van goodwill van het eigen vermogen niet te verbieden (zoals hiervoor is 

beschreven), om opties die expliciet in het burgerlijk wetboek waren opgenomen niet te beperken, 

hoewel de RJ een voorkeur kon uitspreken voor een of meer van deze opties. 

De belangrijkste Nederlandse activiteiten op het gebied van prudentiële verslaggevings-

ontwikkelingen betroffen het implementeren van Europese richtlijnen inzake het aanvullend toezicht 

op verzekeringsgroepen (gebaseerd op het solo-plus concept) en het actualiseren van de bestaande 

solvabiliteitsvoorschriften. Geen hiervan had enige impact van belang op de Nederlandse 

verzekeringsindustrie. De eerste was, feitelijk, al van kracht. En de tweede was irrelevant was voor de 

overgrote meerderheid van de Nederlandse verzekeraars, inclusief diegene die in dit proefschrift zijn 

beoordeeld, omdat ze slechts resulteerde in een bescheiden toename van de vereiste solvabiliteits-

marge die al volledig was gedekt. Een andere ontwikkeling was gerelateerd aan de aanstaande 

introductie van IAS/IFRS als een mogelijk of verplicht verslaggevingsregime voor Nederlandse banken 

en verzekeraars. Om het voortzetten van de bestaande eensporige verslaggevingsaanpak mogelijk te 

maken, kondigden de toezichthouders aan dat indien een bank of verzekeraar IAS/IFRS in hun 

jaarrekening toepaste, hetzelfde verslaggevingsregime moest worden toegepast in de prudentiële 

verslagstaten. Waar nodig zouden de toezichthouders prudentiële filters toepassen om de financiële 

positie van de rapporterende ondernemingen te beoordelen: een type 8 eensporige verslaggevings-

aanpak. Latere wetgevende documenten toonden echter aan dat de feitelijke impact van deze filters 

slechts heel beperkt was. 

Maar de belangrijkste focus was op de ontwikkeling van een geheel nieuw en fundamenteel herzien 

toezichtregime in Nederland, niet alleen door het samenvoegen van alle bestaande toezichtwetten 

op financiële instellingen in één, maar ook, waar mogelijk, door het elimineren van overtolligheden 

en verschillen. Tegelijkertijd startte de Verzekeringskamer met het ontwikkelen van een nieuw 

financieel toezichtkader om haar te assisteren in het beoordelen van de solvabiliteitspositie van 

verzekeraars. Het was in eerste instantie ontworpen om aan te sluiten bij de toekomstige IASB 

standaard voor verzekeringscontracten, en hanteerde marktwaardewaardering voor alle activa en 

passiva, inclusief die voortvloeiende uit verzekeringscontracten, als uitgangspunt. Deze aanpak 

vertoonde overeenkomsten met de gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk, waar de ondergang 

van een van de grootste verzekeraars, de ‘Equitable’, de aanleiding was tot een herzien stelsel van 

prudentiële verslaggevingsvoorschriften ontwikkeld door de toezichthouder op verzekeraars, om de 

(als zodanig ervaren) tekortkomingen in de prudentiële richtlijnen te adresseren. Volgens de 

toezichthouder namen deze richtlijnen de risico’s in de verplichtingen onvoldoende in aanmerking. 



  

731 
 

Tevens moesten een aantal kwesties die na de ondergang van de Equitable waren geïdentificeerd, 

worden aangepakt. Deze ontwikkeling werd actief ondersteund door de publicatie van een aantal 

aangepaste verslaggevingstandaarden voor de jaarrekening van verzekeraars, gebaseerd op de 

herziene prudentiële voorschriften. In aanvulling hierop werd een overeenkomst gesloten tussen de 

Britse verzekeringsindustrie en de organisatie die de standaarden uitvaardigde, waarin werd 

afgesproken dat de nieuwe financiële rapportagevoorschriften al in 2004 zouden worden toegepast 

en in aanmerking worden genomen na de overgang naar IAS/IFRS in 2005. De nieuwe prudentiële en 

financiële verslaggevingsstandaarden vereisten de waardering van de activa en passiva op markt- of 

realistische waarden, met alle wijzigingen hierin verantwoord in de winst- en verliesrekening.          

Als gevolg van deze ontwikkelingen behield het Verenigd Koninkrijk haar type 3 of type 4 eensporige 

verslaggevingsaanpak. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten waren beperkt. 

De voorstellen van de Verzekeringskamer representeerden, naar mijn mening, een moedige en 

innovatieve aanpak omdat ze waren gebaseerd op een toekomstige standaard waarvan de 

definitieve inhoud, op dat moment, verre van zeker was. Na diverse consultatierondes kwam het 

project echter tijdelijk tot stilstand, in afwachting van een soortgelijk project dat op Europees niveau 

was gestart. Dit was het zogenoemde ‘Solvency II’ project, dat was gemodelleerd op de aanpak voor 

een nieuwe set kapitaalsvereisten voor banken. Net als in de Nederlandse voorstellen nam het de 

IASB ontwikkelingen en een volledige marktwaardebenadering als startpunt. Aan het eind van 2005 

waren noch het Nederlandse, noch het Europese project afgerond, en de definitieve uitkomsten 

liggen daarom buiten de reikwijdte van dit proefschrift. 

10.5.6.2 De toepassing in de praktijk 

Omdat niet alle jaarrekeningen van de onder toezicht staande verzekeringsdochters van de drie 

groepen die in dit proefschrift zijn onderzocht beschikbaar waren voor mijn onderzoek, beperken de 

bevindingen inzake de feitelijke verslaggevingspraktijken zich tot die van de moedermaatschappijen. 

Mijn onderzoek toonde een duidelijke trend tot verdere harmonisatie van de waarderings-

grondslagen en verslaggevingspraktijken, zelfs vóór de introductie van IAS/IFRS in 2005.                     

De waarderingsgrondslagen voor de beleggingen in de balans waren, tot 2004, identiek en toen 

AEGON in dat jaar haar structurele indirecte rendementsmethode voor de verantwoording van 

gerealiseerde winsten en verliezen op beleggingen afschafte, rapporteerden alle maatschappijen    

de ongerealiseerde bedragen in de reserves en de gerealiseerde bedragen in de winst- en verlies-

rekening. De methodes om de technische voorzieningen te bepalen werden ook op een soortgelijke 

wijze beschreven, hoewel het, door het gebrek aan toelichtingen over de rentevoeten, niet mogelijk 

was om het niveau van voorzichtigheid toegepast door de drie maatschappijen te beoordelen.         

De voormalige verschillen in de verslaggevingspraktijken voor pensioentoezeggingen en fusies en 

overnames verdwenen eveneens, maar het leek erop dat AEGON, tot 2004, haar voorziening voor 

latente belastingverplichtingen op contante waarde waardeerde, een praktijk die niet werd 

toegepast door Fortis en ING. Aan de andere kant vermeldde alleen ING dat ze haar belastingvrije 

reserves volledig in aanmerking had genomen bij de berekening van deze voorziening: de andere 

twee maatschappijen deden hierover geen uitspraken. Na de overgang naar IFRS waren de 

jaarrekeningen nog meer geharmoniseerd, hoewel Fortis ervoor koos haar grond en gebouwen tegen 

kostprijs minus afschrijvingen te waarderen, terwijl AEGON en ING ermee doorgingen op 

marktwaarde te rapporteren. En, in tegenstelling met AEGON en Fortis, koos ING ervoor om de 

standaarden voor financiële instrumenten en verzekeringscontracten niet vervroegd toe te passen. 
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Hierdoor werd de volledige impact van de overgang naar IAS/IFRS pas in de ING jaarrekening        

over 2005 getoond. Een laatste overeenkomst betrof de presentatie van enkele speciale posten in  

de winst- en verliesrekening. Alle maatschappijen toonden, voor enkele of alle jaren vóór 2005, 

bepaalde winsten en verliezen als aparte regels na een tussentelling genaamd ‘operationeel 

resultaat’ of een soortgelijke term. Hierdoor pasten alle moedermaatschappijen een type 12 

eensporige verslaggevingsaanpak toe. 

10.5.6.3 Conclusies 

Deze samenvatting tont, naar mijn mening, aan dat een eensporige verslaggevingsaanpak nog steeds 

stelselmatig werd toegepast, zelfs voordat ze wettelijk werd bevestigd en versterkt. Met name de 

waarderingsgrondslagen voor de verzekeringstechnische posten (inclusief de technische 

voorzieningen) van levensverzekeraars werden niet gewijzigd ten opzichte van de vorige periode en 

waren, daarom, nog steeds in zeer grote mate gebaseerd op de prudentiële verslaggevings-

voorschriften. Aan de andere kant toonden mijn bevindingen ook een groeiende focus op de 

informatiebehoeften van beleggers, bijvoorbeeld door de presentatie van het ‘operationeel 

resultaat’, de uitgebreide gesegmenteerde informatie en de voortdurende toename van de omvang 

van de jaarverslagen.  

Samengevat was het naar mijn mening duidelijk dat het concept van een eensporige verslaggevings-

aanpak alle kritiek en veranderingspogingen had overleefd. De invoering van IAS/IFRS bracht geen 

verandering in deze situatie. Ze bracht echter wel de aanpak voor levens- en schadeverzekeraars bij 

elkaar: allen moesten vanaf 2005 een type 8 aanpak toepassen. En de moedermaatschappijen pasten 

een type 12 aanpak toe. 

10.5.7  Mijn samenvattende oordelen, conclusies en beleidsaanbevelingen inzake 

de eensporige verslaggevingsaanpak 

10.5.7.1 Samenvattende oordelen en conclusies 

Over het geheel genomen is het duidelijk dat een eensporige verslaggevingsaanpak stelselmatig is 

toegepast gedurende de gehele periode die in dit proefschrift is onderzocht, hoewel – en dit was 

mijn belangrijkste ontdekking tijdens mijn onderzoek – haar inhoud aanzienlijk veranderde.       

Terwijl er, in feite, vóór 1922 in het geheel geen financiële of prudentiële verslaggevingsvoorschriften 

waren, als gevolg waarvan de aanpak niet van toepassing was of zelfs werd besproken, veranderde 

dit daarna als gevolg van de introductie van prudentiële verslaggevingsvoorschriften voor levens-

verzekeraars. Zij waren verplicht een eensporige verslaggevingsaanpak toe te passen en het was, 

vanwege het gebrek aan effectieve financiële verslaggevingsvoorschriften, voor alle betrokkenen 

vanzelfsprekend dat deze aanpak volledig was gebaseerd op de prudentiële voorschriften              

(een type 1 aanpak): een spanningsveld tussen beide sets van voorschriften werd niet geïdentificeerd 

of gevoeld. De schadeverzekeraars pasten deze aanpak toe vanaf het midden van de jaren 1960 toen 

zij aan prudentieel toezicht werden onderworpen.  

In de jaren 1970 en 1980 werd de eensporige verslaggevingsaanpak nog steeds gedomineerd door de 

prudentiële voorschriften. Dit gebeurde ondanks de introductie van veel specifiekere financiële 

verslaggevingsvoorschriften met, door de jaren heen, een geleidelijk toenemende focus op de 

informatiebehoeften van beleggers en het grote publiek en, in het midden van de jaren 1980,           

de introductie van de verplichte openbaarmaking van solvabiliteitsinformatie en prudentiële filters.  
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Als gevolg van deze ontwikkelingen wijzigde de eensporige verslaggevingsaanpak van type 1         

vóór 1970, via type 3 tot het midden van de jaren 1980, naar type 4 hierna. Pas aan het eind van de 

jaren 1980 werden er vraagtekens bij de aanpak gezet, en diverse schrijvers wezen op het potentiele 

of feitelijke spanningsveld tussen de informatiebehoeften van beleggers en van prudentiële 

toezichthouders. 

De inhoud van een type 4 eensporige verslaggevingsaanpak begon in de jaren 1990 verder te 

veranderen, gerelateerd aan de introductie van specifieke financiële verslaggevingsvoorschriften 

voor verzekeraars. Vanaf dat moment werden de jaarrekeningen van schadeverzekeraars bepaald 

door de financiële verslaggevingsvoorschriften en hetzelfde gold voor alle niet-verzekerings-

technische posten van levensverzekeraars. De belangrijkste verplichting van levensverzekeraars,     

de technische voorziening, was echter nog steeds onderhevig aan de prudentiële voorschriften.    

Enig spanningsveld tussen de financiële en de prudentiële voorschriften werd weggenomen door de 

toepassing van prudentiële filters, waardoor het de toezichthouders op verzekeraars mogelijk werd 

gemaakt om bepaalde activa en passiva aan te passen of zelfs volledig te elimineren in hun 

beoordeling van de financiële positie van verzekeraars. Als gevolg van deze ontwikkeling behielden 

levensverzekeraars (naar mijn professionele oordeel) hun type 4 aanpak, en de schadeverzekeraars 

gingen van een type 4 naar een type 8 aanpak. 

Het debat over de dominantie van financiële of prudentiële rapportagevoorschriften werd afgesloten 

in het laatste jaar dat in dit proefschrift wordt onderzocht, door de verplichte overgang naar IAS/IFRS 

voor alle ondernemingen met een notering aan een effectenbeurs in de EU en de mogelijkheid van 

vrijwillige toepassing door alle andere Nederlandse ondernemingen. Als reactie op deze 

ontwikkelingen maakte de Nederlandse prudentiële toezichthouder op verzekeraars (en op banken) 

duidelijk dat hij de voortzetting van een eensporige verslaggevingsaanpak eiste, onder IAS/IFRS dan 

wel onder de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften, oftewel een type 8 aanpak vanaf 2005.                 

Een soortgelijke ontwikkeling kon worden waargenomen op Europees niveau bij de ontwikkeling van 

een geheel nieuw systeem van solvabiliteitseisen, dat zoveel mogelijk op IAS/IFRS zou worden 

gebaseerd. Waar nodig zouden prudentiële filters voorzien in de specifieke behoeften van 

prudentiële toezichthouders. 

De evolutie van de eensporige verslaggevingsaanpak in de periode 1880-2005 is samengevat in de 

volgende tabellen. 

Tabel 10.5:  Types eensporige verslaggevingsaanpak voor Nederlandse verzekeraars in de periode 1880-2005 

Periode/type 1880-1922 1923-1970 1971-1989 1990-1999 2000-2005 

      

1 - Leven 1925-1970 
Schade 1967-1970 

- - - 

2 - - - - - 

3 - - Allen 1971-1985 - - 

4 - - Allen 1986-1989 Leven 1990-1999 
Schade 1990-1992 

Leven 2000-2004 

5 - - - - - 

6 - - - - - 

7 - - - - - 

8 - - - Schade 1993-1999 Leven 2005 
Schade 2000-2005 
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Tabel 10.6:  Types eensporige verslaggevingsaanpak voor Nederlandse moedermaatschappijen van verzekeraars      

in de periode 1880-2005 

Periode/type 1880-1922 1923-1970 1971-1989 1990-1999 2000-2005 

      

9 - - - - - 

10 -  Allen 1963-1964 - AEGON 1990-1999 - 

11 - - - - - 

12 - Allen 1965-1970 Allen 1971-1989 Fortis 1990-1999 
ING 1990-1999 

Allen 2000-2005 

 
Tabel 10.5 geeft weer dat, naar mijn mening, de prudentiële verslaggevingsvoorschriften de 

verslaggevingspraktijken van Nederlandse levensverzekeraars gedomineerd hebben over vrijwel de 

gehele periode die in dit proefschrift is onderzocht: dit veranderde pas in 2005 met de verplichte 

toepassing van IAS/IFRS. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat deze verzekeraars, vanaf 1971, 

aanvullende informatie verstrekten op basis van de financiële verslaggevingsvoorschriften, die,   

vanaf 1986, ook solvabiliteitsinformatie en de verbonden prudentiële filters omvatten.                      

De ontwikkelingen in de verslaggevingspraktijken van Nederlandse schadeverzekeraars waren 

vergelijkbaar, met één uitzondering: voor hen waren de financiële verslaggevingsvoorschriften al 

leidend vanaf 1993. 

Tabel 10.6 toont, ten eerste, dat alle Nederlandse moedermaatschappijen van verzekeringsgroepen 

systematisch dezelfde of soortgelijke waarderingsgrondslagen toepasten als hun onder toezicht 

staande Nederlandse verzekeringsdochters. De tabel laat ook zien dat, met enkele uitzonderingen, 

de primaire financiële overzichten van de moedermaatschappijen waren gebaseerd op de financiële, 

en niet op de prudentiële verslaggevingsmodellen. 

10.5.7.2 Beleidsaanbevelingen 

Ondanks de bedenkingen die ik aan het eind van de jaren 1990 heb uitgesproken, ondersteun ik nu 

volledig de richting die in 2005 is ingeslagen, en ben met daarom niet eens met de meningen geuit 

door, bijvoorbeeld, Oosenbrug in de jaren 1990. Naar mijn mening wordt het beste voorzien in de 

informatiebehoeften van zowel beleggers als toezichthouders op verzekeraars door een type 8 

eensporige verslaggevingsaanpak: de financiële verslaggevingsvoorschriften zijn leidend,                   

en aanvullende informatie wordt verstrekt om aan de prudentiële voorschriften te voldoen,   

inclusief de aanwezige en vereiste solvabiliteitsmarge en alle hiermee verbonden prudentiële filters. 

Onder dit systeem zijn de jaarrekening en de verslagstaten gebaseerd op dezelfde set voorschriften, 

waardoor een effectieve en efficiënte vergelijking in de tijd en tussen ondernemingen mogelijk 

wordt. Het openbaar maken van solvabiliteitsinformatie en prudentiële filters maakt het zowel 

beleggers als toezichthouders mogelijk de financiële positie van de rapporterende bedrijven volgens 

hun eigen normen te beoordelen, waarbij beleggers beschikken over alle informatie over de door de 

toezichthouders toegepaste solvabiliteitseisen. Naar mijn mening zou dit ook een effectieve manier 

zijn om te voldoen aan de eisen in IAS 1 dat “een onderneming alle informatie bekend zal maken die 

het voor de gebruikers van een jaarrekening mogelijk maakt de doelstellingen, beleidslijnen en 

processen voor het managen van het vermogen te evalueren”,21 en aan de voorgestelde 

voorschriften in de meest recente ontwerpstandaard van de IASB voor verzekeringscontracten, 

gepubliceerd in 2013.  
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 IASB (2014), p. A617. 
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Deze ontwerpstandaard stelt voor dat “een onderneming informatie bekend zal maken over de 

impact van elk prudentiële raamwerk waarbinnen de onderneming opereert, bijvoorbeeld minimum 

solvabiliteitseisen of voorgeschreven rentegaranties.”22 

Om echter een goede balans te creëren tussen de informatiebehoeften van beleggers en van 

prudentiële toezichthouders is het, naar mijn mening, echter noodzakelijk om de relatie tussen        

de IASB en deze toezichthouders verder te versterken. Hoewel vandaag de dag het Bazel comité en 

de IAIS al leden zijn van of waarnemers in diverse adviesgroepen van de IASB, zou hun rol moeten 

worden opgewaardeerd en uitgebreid. Naar mijn mening heeft de wereldwijde financiële crisis die   

in 2008 is begonnen het vitale belang aangetoond van de financiële dienstverleningsindustrie voor 

een gezonde wereldeconomie, die van belang is voor iedereen, inclusief beleggers. Een mogelijke 

stap vooruit zou kunnen zijn om een vertegenwoordiger van de prudentiële toezichthouders als lid 

van de IASB te benoemen, en een alternatief zou kunnen zijn te eisen dat de IASB systematisch de 

meningen van deze organisaties bediscussieert en meeweegt in haar besprekingen over nieuwe of 

aangepaste standaarden. Als gevolg van de verplichte transparantie in het ‘due process’ van de IASB, 

zouden beide oplossingen publieke verantwoording door de IASB verzekeren over de wijze waarop ze 

de gerechtvaardigde belangen van prudentiële toezichthouders in aanmerking heeft genomen.      

Om dit te laten werken, is het echter wel vereist dat deze toezichthouders actiever worden in het 

formuleren van hun meningen over de, naar hun oordeel, best mogelijke financiële verslaggevings-

voorschriften, en op een eerder moment. De vroegere houding van de Verzekeringskamer,              

die gedurende een groot aantal jaren afstand hield in het Nederlandse debat over de financiële 

verslaggeving, zou niet meer mogelijk moeten zijn. 

10.6  Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 
Deze oordelen en beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op wat ik heb geleerd bij het schrijven van   

dit proefschrift. Zoals ik eerder heb gezegd, bevond ik mij op volstrekt onbekend terrein. Tot mijn 

verrassing was het onmogelijk om enige systematische historische beschrijvingen te vinden van de 

ontwikkelingen in de financiële en prudentiële verslaggevingsvoorschriften voor verzekeraars in het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland, en op Europees niveau in alle archieven of 

bibliotheken die ik heb bezocht of geraadpleegd. En als zulke beschrijvingen beschikbaar waren, 

dekten ze slechts een klein deel van het verhaal of alleen korte periodes af. In dit opzicht draagt dit 

proefschrift bij tot de beschikbare literatuur over een aantal onderwerpen, die, in het algemeen, 

door vele auteurs lijken te zijn vermeden.  

Maar zoals altijd het geval is bij onderzoek is mijn werk onderhevig aan enkele beperkingen,        

hetzij omdat ik zelf hiervoor heb gekozen, hetzij vanwege praktische barrières. En dit opent de deur 

voor toekomstige onderzoeksprojecten. Eén voor de hand liggende groep van dergelijke projecten 

heeft te maken met de beschreven periode, vooral de einddatum van 2005. Hoofdstuk 8 presenteert 

een aantal ontwikkelingen die in deze periode waren begonnen maar nog niet afgesloten.                   

Het belangrijkste voorbeeld is het Solvency II project, dat was opgestart, maar zelfs in het midden 

van 2015 nog niet in alle details is afgerond en dat pas vanaf 2016 van kracht zal worden. En een 

ander is de vervanging van de interimstandaard voor verzekeringscontracten van de IASB (IFRS 4) 

door een definitieve standaard, waarover de discussies in het tweede halfjaar van 2015 nog steeds 

worden voortgezet en die, zoals het er nu naar uitziet, pas vanaf 2020 of 2021 verplicht zal worden.  
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 IASB (2013), p. 34. 
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Als gevolg van de keuze voor 2005 als einddatum heb ik noch systematisch onderzoek verricht naar 

de latere ontwikkelingen in deze projecten, noch naar de feitelijke verslaggevingspraktijken van 

Nederlandse verzekeraars. En er zijn zelfs, langs de paden die ik al heb gevolgd, onderwerpen voor 

mogelijk aanvullend onderzoek binnen de periode beschreven in dit proefschrift: in de archieven van 

de Verzekeringskamer en het Verbond van Verzekeraars (om aanvullende leidraden of regels voor de 

Nederlandse verzekeringsindustrie te identificeren) en de ontwikkelingen in de prudentiële verslag-

staten van de onderzochte verzekeringsdochters na 1998. Ondanks mijn pogingen waren deze 

archieven (nog) niet toegankelijk voor onafhankelijk onderzoek. Dit zijn gebieden waar aanvullend 

onderzoek mijn werk zou kunnen complementeren en die de schaarse literatuur over de 

onderwerpen die in dit proefschrift zijn beschreven en geanalyseerd zou kunnen uitbreiden. 

Daarnaast zou soortgelijke onderzoek als ik heb verricht kunnen worden gedaan voor andere 

Nederlandse verzekeraars (om een completer beeld te krijgen voor de bedrijfstak als geheel), en in 

andere sectoren van de financiële dienstverleningsindustrie, zoals banken en pensioenfondsen. 

In aanvulling hierop biedt dit proefschrift de mogelijkheid tot uitvoering van soortgelijk onderzoek in 

andere (Europese) landen, tevens een basis leggend voor een vergelijking tussen de landen:           

een bewezen methode is nu beschikbaar, en er is, vooral in de EU, al veel basiswerk verricht.       

Zoals blijkt uit de beschrijving van de ontwikkelingen in het Solvency II project werd een eensporige 

verslaggevingsaanpak toegepast door verzekeraars in een groot aantal Europese landen. Maar haar 

nationale achtergrond, beperkingen en praktijkoplossingen om het spanningsveld tussen 

rapportering aan beleggers en aan de prudentiële toezichthouders in deze landen te adresseren zijn 

nog onbekend (inclusief de keuze in het Verenigd Koninkrijk voor een type 3 of een type 4 eensporige 

verslaggevingsaanpak). In het bijzonder het vergelijken van de Nederlandse ontwikkelingen met die 

in landen die verslaggevingspraktijken op een macro-uniforme basis toepassen, zoals beschreven     

in hoofdstuk 2,23 zou nieuwe inzichten kunnen opleveren. 

Ten slotte zou het interessant kunnen zijn onderzoek te verrichten in een geheel andere richting, 

waarbij de focus vooral ligt op gedragselementen en de maatschappelijke visies hierop. Relevante 

vragen kunnen zijn: welke posities hebben de verschillende spelers in de ontwikkelingen (de 

verzekeraars, de toezichthouders, de wetgever, en de organisaties die de verslaggevingstandaarden 

bepaalden) ingenomen (en waarom), waren deze gelijksoortig of afwijkend voor banken, 

verzekeraars en pensioenfondsen (en waarom), en hoe werden deze posities beoordeeld door de 

(financiële) pers en het grote publiek? En hoe werden verzekeraars beoordeeld gedurende de 

financiële crisis in de jaren 1920 en 1930, en gedurende de Tweede Wereldoorlog? Het uitvoeren van 

dergelijk onderzoek zou ertoe kunnen bijdragen de informatiebehoeften van de prudentiële toezicht-

houders inzake, bijvoorbeeld, het bestuur en accountantsverslagen, beter in kaart te brengen en alle 

spelers voor te bereiden op een verdere verbetering van zowel financiële als prudentiële 

verslaggeving in de toekomst. 

Naar mijn mening biedt dit proefschrift een solide basis voor dergelijke additionele werkzaamheden. 

Hopelijk is het niet het einde van academisch onderzoek van de in het algemeen niet 

gedocumenteerde historische ontwikkelingen in de Nederlandse, Europese en wereldwijde 

verzekeringsindustrie. 
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