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Toezicht of
betutteling
Reconstructie Verzekeraar Delta Lloyd en toezichthouder
DNB zijn al jaren verwikkeld in een venijnige vete. Komende
week wordt de uitspraak van de rechter in Rotterdam
verwacht. De financiële wereld wacht met spanning af wie gaat
winnen. Op het spel staan de macht van de toezichthouder en
de reputatie van menig topmanager.

Door onze redacteuren Hanneke Chin-A-Fo en Chris Hensen, Illustratie Aron Vellekoop León

Hoeks ogen draait het om een toezicht-
houder die na de kredietcrisis is doorge-
slagen in zijn taakopvatting.

Het is de taak van DNB om ervoor te zor-
gen dat de financiële sector stabiel blijft.
Met andere woorden: dat banken en ver-
zekeraars niet in problemen komen en
omvallen. Daarbij heeft de toezichthouder
veel bevoegdheden. Sinds de crisis zijn die
verder uitgebreid.

DNB stelt eisen aan de solvabiliteit van
verzekeraars, de mate waarin ze aan toe-
komstige verplichtingen kunnen voldoen.
Als een verzekeraar daar niet aan voldoet,
kan DNB hem dwingen maatregelen te ne-
men, zoals het afbouwen van risico’s. Voor
iedereen zijn de eisen in principe het-
zelfde, ze liggen vast in de wet. Maar in de
uitwerking gaat het om maatwerk, en voor
de buitenwereld is vaak moeilijk te door-
gronden hoe DNB precies opereert. Daar-
voor is de materie ook te complex.

Deze reconstructie is gebaseerd op ge-
sprekken met meer dan vijftien betrokke-
nen, gerechtelijke uitspraken, jaarversla-
gen en aanvullende informatie. Alle ge-
sprekspartners willen anoniem blijven we-
gens de gevoeligheid van het onderwerp
en om de rechtsgang niet te beïnvloeden.

Fijne neus
In de jaren voorafgaand aan de financiële
crisis bouwt Hoek een verzekeringsmaat-
schappij op met een geheel eigen beleg-
gingsbeleid. Daarvoor heeft hij Alex Otto
van Shell naar Delta Lloyd gehaald. Otto,
een charmante man met een zwarte zegel-
ring, staat bekend als een belegger met
een fijne neus voor rendement.

Delta Lloyd belegt meer dan menig an-
dere verzekeraar in aandelen, een beleg-
gingscategorie die riskanter is dan obliga-
ties. Het neemt vijfprocentsbelangen in
talloze Nederlandse beursgenoteerde be-
drijven. Otto, die het beleggen leerde na
de heao, wordt daardoor een machtsfac-
tor op het Damrak.

Hoek gelooft heilig dat als je maar slim-
mer, scherper en sneller bent dan de rest,
je kunt excelleren. Competitiedrang die
terug te vinden is bij de rest van het be-
stuursteam dat hij om zich heen verza-
melt. Dat bestaat uit de relatief jonge fi-
nancieel directeur Roozen (47), een regis-
teraccountant die geldt als een van de
scherpste geesten binnen de branche.
Nestor Paul Medendorp (60). En Onno
Verstegen (52), wiens kracht ligt in preci-
sie en een gestructureerde manier van
werken. Het Nederlandse bedrijfsleven
kiest Roozen in 2014 tot financieel direc-
teur van het jaar.

Roozen en Verstegen komen beiden van
Nyenrode, Hoek studeerde bedrijfsecono-
mie aan de VU. Uitzondering is Meden-
dorp, die naar de Hogere Hotelschool
ging. Het team is goed op elkaar inge-

H
et is mei 2012 als Niek
Hoek ontploft. De topman
van Delta Lloyd heeft net
een niet mis te verstane
opdracht gekregen van De
Nederlandsche Bank

(DNB). Die vindt al tijden dat de verzeke-
raar te veel risico neemt met het geld van
polishouders. Dat moet nu voor eens en
voor altijd afgelopen zijn. DNB draagt
Hoek op om de beleggingsrisico’s af te
bouwen. En wel binnen drie maanden.

Verzekeraars zijn grote beleggers. Ze in-
vesteren de premies van klanten om dat
geld te laten groeien en polishouders uit-
keringen te kunnen doen. Maar ze verlie-
zen ook weleens geld. Als het vaak mis
gaat, bestaat het risico dat ze hun verplich-
tingen niet kunnen nakomen. DNB vindt
dat het bij Delta Lloyd al te lang die kant
op gaat. Bovendien geeft het bedrijf geen
gehoor aan oproepen tot ingrijpen. Van-
daar die oekaze.

De opdracht komt van twee zwaarge-
wichten bij de toezichthouder: Jos Heuvel-
man en Femke de Vries. Voor de buitenwe-
reld zijn ze onzichtbaar, maar in de sector
kent men hen goed. Ze staan bekend als
door t astend.

Hoek, een even innemende als domi-
nante bestuurder, kookt van woede. Al elf
jaar is hij de hoogste baas van Delta Lloyd,
een van de grootste verzekeraars van het
land en daarmee een van de gezichten van
de BV Nederland. Onder zijn leiding heeft
Delta Lloyd grote successen geboekt. In
2009 ging de onderneming naar de beurs,
midden in de crisis.

En het belangrijkste: Delta Lloyd over-
leefde de crisis op eigen kracht, zonder
staatssteun. Geen andere grote Neder-
landse verzekeraar deed dat na.

Dus hoezo te veel risico nemen? Delta
Lloyd is juist een toonbeeld van gedegen
verzekeren, vindt Hoek. Natuurlijk, hij
mag graag scherp aan de wind zeilen,
maar altijd binnen de veiligheidsmarges.
Daarbij, risico nemen is toch onvermijde-
lijk? Anders kun je geen geld verdienen
voor polishouders. Daar paal en perk aan
stellen, dát zou pas onverantwoord zijn.

De opdracht van DNB markeert het be-
gin van een nog niet eerder vertoonde
confrontatie tussen twee p o we rh o u s e s : het
grote Delta Lloyd (90 miljard euro belegd
vermogen) versus de machtige toezicht-
houder. Een confrontatie ook met grote
zakelijke en persoonlijke consequenties,
waarbij karakters en cultuurverschillen
een cruciale rol spelen.

Delta Lloyd doet met tegenzin wat DNB
eist. Het koopt voor veel geld financiële
producten waarmee het bedrijf zich in-
dekt tegen beleggingsrisico’s. Maar een
maand later verkoopt Delta Lloyd een deel
van die producten alweer.

Dat vormt aanleiding voor een Ameri-
kaanse zakenbank om bij een andere toe-

zichthouder, de Autoriteit Financiële
Markten (AFM), melding te maken van op-
vallende transacties. Die toezichthouder
begint een onderzoek, en later doet ook
DNB dat. Eind 2014 komt DNB met zware
sancties. Het geeft Delta Lloyd een record-
boete van 22,8 miljoen euro. De verzeke-
raar zou op basis van geheime informatie
hebben gehandeld.

De toezichthouder eist tevens het ver-
trek van financieel directeur Emiel
Roozen, per 2016. Hoek stapt op, uit zich-
zelf, maar na onmiskenbare druk van
DNB. Andere Delta Lloyd-kopstukken tre-
den in deze periode om uiteenlopende re-
denen eveneens terug.

Delta Lloyd besluit de boete en het weg-
sturen van Roozen aan te vechten. De af-
gelopen weken stond het tegenover DNB
bij de rechtbank in Rotterdam. De kern-
vraag: was de informatie op basis waarvan
Delta Lloyd handelde nou wel of niet ver-
trouwelijk? En zijn de sancties dus te-
recht? Delta Lloyd vindt van niet en zegt
dat de maatregelen disproportioneel zijn.

In de financiële wereld wordt de zaak
nauwlettend gevolgd. Het is voor het eerst
dat de rechter zich uitspreekt over gren-
zen aan het toezicht bij zo’n grote instel-
ling. Ook voor individuele topbankiers en -
verzekeraars is de zaak van belang. DNB
toetst bestuurders van financiële instellin-
gen bij hun benoeming op geschiktheid en
betrouwbaarheid, en heeft de bevoegd-
heid om hen te hertoetsen als het daar
aanleiding toe ziet. Bankiers en verzeke-
raars hebben kritiek op dit hertoetsingbe-
leid omdat DNB regelgever, aanklager en
rechter tegelijk is. Delta Lloyd stelt dit be-
leid nu ter discussie.

Op verzoek van Delta Lloyd voltrok de
zaak zich achter gesloten deuren, ondanks
het duidelijke publieke belang: helderheid
over wat er is gebeurd en wie nu zijn
boekje te buiten ging. Het is nog onbekend
of de uitspraak, die komende week ver-
wacht wordt, volledig zal worden gepubli-
c e e rd .

Vriend en vijand zijn het er niettemin
over eens dat het conflict tussen Delta
Lloyd en DNB verder teruggaat dan de
zaak die bij de geheime zittingen voorlag.
De rechtszaak kan niet los worden gezien
van de ernstig getroebleerde relatie die
eerder is ontstaan. Het tot nu toe onbe-
kende feit dat DNB Delta Lloyd dwong om
ri sico’s af te bouwen, is daar slechts één
voorbeeld van.

Ve te
Dit is het verhaal van een vete. Van twee
partijen die, als in een mislukt huwelijk,
elkaar op zeker moment niet meer ver-
stonden – of wilden verstaan. Voor DNB
gaat het om een verzekeraar die zeven jaar
nadat de sector wankelde weigert zijn ris-
kante oude gewoontes af te zweren. In

Het is de taak
van DNB
ervoor te
zorgen dat
banken en
v e rz e k e ra a r s
niet omvallen

REACTIE DNB

DNB zegt in een re-
actie niet inhoude-
lijk in te kunnen
gaan op het artikel,
zolang het boetebe-
sluit, dat hoort bij de
maatregelen tegen
Delta Lloyd, niet is
gepubliceerd. „De
rechter moet hier-
over nog een uit-
spraak doen. Daar-
naast heeft DNB als
toezichthouder in
zijn algemeenheid
beperkingen ten
aanzien van het pu-
bliek maken van de
inhoud van contac-
ten met de instellin-
gen waarop zij toe-
zicht houdt. Bevin-
dingen, meningen,
gebeurtenissen, ac-
ties en andere zaken
die in het artikel aan
DNB worden toege-
kend, moet DNB
derhalve voor reke-
ning van NRC Han-
delsblad laten.”

Ook Delta Lloyd
zegt geen com-
mentaar te kunnen
geven omdat de
zaak nog onder de
rechter is.»
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