
Hoffelijk handelsverkeer: 
een bron van inspiratie 
voor vertrouwen in de 
verzekeringspraktijk 
 

Verzekeren en de balans van 
vertrouwen 

Het gevaar van vertrouwen is dat het zo’n 

herkenbaar begrip is dat een goed gesprek 

hierover al snel plaatsvindt zonder naar de 

werkelijke betekenis ervan te kijken. Veel 

wetenschappers die zich bezighouden met 

vertrouwen in profit organisaties zijn het al 

sinds 1995 met elkaar eens dat vertrouwen 

over het nemen van risico’s in een relatie 

gaat. Zij zijn vooral gewend om vertrouwen 

te meten als een attribuut van die relatie 

dat voornamelijk ontstaat als de trustor de 

trustee als betrouwbaar ervaart, en anders 

niet. Het meten van vertrouwen laat zien 

dat dit type onderzoek uitgaat van een be-

rekenend karakter van vertrouwen waarin 

causaal gerelateerde hypotheses van toe-

passing zijn. Een relevant en veelbesproken 

voorbeeld is de veronderstelling dat trans-

parantie leidt tot meer vertrouwen van 

klanten. Los van de vraag of dit zo is, blijft 

bij deze veronderstelling de diversiteit in 

vertrouwensrelaties onbenoemd en wordt 

de moraliteit van handelen niet uitge-

daagd. Het biedt nieuw perspectief om ver-

trouwen niet op een berekenende maar op 

een normatieve manier te benaderen. Di-

verse fraudegevallen en globale affaires 

laten zien dat normen in de verzekerings-

sector van maatschappelijke principes naar 

economische uitgangspunten zijn geredu-

ceerd. De cruciale vraag om vertrouwen te-

rug te winnen is hoe maatschappelijke en 

economische doelen verenigd kunnen wor-

den en hoe alle deelnemers in het verzeke-

ringssysteem hiervan kunnen profiteren. 

 

Berekenende vertrouwensrela-
ties in perspectief 

De Engelse filosoof Martin Hollis plaatst in 

Trust within reason berekenende vertrou-

wensrelaties in perspectief van het ratio-

nele verlichtingsdenken uit de 18e eeuw. 

Hij stelt dat berekenend handelen vertrou-

wen onmogelijk maakt omdat dit een indi-

vidueel doel dient. Onze sympathie en ge-

nerositeit zijn volgens Hollis te beperkt om 

partijdigheid naar onszelf te boven te ko-

men en een sociaal fundament na te stre-

ven. Hij legt dit uit via het prisonor’s di-

lemma. De kern van dit dilemma is dat het 

voor een verdachte minder risico oplevert 

om te zwijgen dan te praten, omdat dit re-

sulteert in minstens een gelijke en mis-

schien zelfs een lagere straf dan dat van de 

partner, die mogelijk zwijgt. Als beiden 

echter zouden bekennen zou dat voor bei-

den een lagere straf opleveren. Het zou dus 

tot collectieve welvaart leiden als beide 

partners elkaar zouden vertrouwen. Maar 

vanuit berekening van het risico op ver-

trouwensbreuk is dit geen rationele keuze. 
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Hollis stelt dat een berekenend karakter 

hooguit voor het nastreven van eigen voor-

deel zorgt, terwijl vertrouwen vereist dat 

deze verleiding genegeerd wordt. 

 

Vertrouwen en het berekenend 
karakter van de verzekerings-
sector 

Politiek filosoof Michael Sandel stelt dat 

het economisch berekenen van het indivi-

duele nut in onder andere de verzekerings-

sector op een plek terecht is gekomen waar 

dat niet thuishoort. Naast de traditionele 

markteconomie ziet hij een marktmaat-

schappij ontstaan, waarin marktwaarde en 

berekendheid morele en burgerlijke be-

trokkenheid verdringt. Sandel gebruikt als 

voorbeeld dat beleggers de levensverzeke-

ring van terminale patiënten kunnen kopen 

en zo belang bij hun dood krijgen. Verzeke-

ringen ontaarden in producten met bere-

keningen van kosten en waarde, waarbij 

slechts secundair belang gehecht wordt 

aan oorspronkelijke maatschappelijke prin-

cipes. Huidige plichtsystemen om dit te 

corrigeren werken volgens Sandel op de-

zelfde berekenende manier, omdat de kos-

ten van sancties worden meegerekend in 

de prijs van overtreding. Onderzoek wijst 

uit dat wet- en regelgeving wel tot herstel 

van vertrouwen door onrechtmatig hande-

len leidt, maar niet tot herstel van waarden 

en integriteitsnormen. Volgens Hollis mas-

keren plichtstelsels het gebrek aan 

moraliteit. Vertrouwen vraagt volgens hem 

óók om normatieve verwachtingen die bin-

den in overeenkomst. 

 

Vertrouwen als normatief sys-
teembegrip in de verzekerings-
praktijk 

Volgens sommige onderzoekers is het doel 

van de vertrouwensrelatie dat de handelin-

gen van de trustee consistent zijn met de 

verwachtingen van de trustor. In het geval 

van verzekeringsfraudeurs die elkaar ver-

trouwen, is het doel waarvoor zij elkaar 

vertrouwen echter in strijd met een maat-

schappelijke moraal. Naast het doel binnen 

de vertrouwensrelatie is er blijkbaar nog 

een hoger gelegen doel, namelijk het doel 

dat een maatschappelijk systeem dient. De 

Schotse filosoof Alasdair MacIntyre ge-

bruikt de term ‘praktijk’ voor zo’n systeem. 

Hierin ziet hij een basis voor optimale pres-

taties als deelnemers niet het individueel 

belang maar de normen van de praktijk na-

streven. Hij herkent in die praktijk twee uit-

eindelijke doelen. Ten eerste benoemt hij 

externe doelen als objecten van commerci-

ele activiteiten. Daarnaast zijn interne doe-

len weliswaar het resultaat van die com-

merciële activiteiten, “maar is het karakte-

ristieke hieraan dat ze het doel zijn van de 

hele gemeenschap die participeert in de 

praktijk”. Het verzekeringssysteem, met 

deelnemers zoals verzekeraars, adviseurs, 

klanten en wetgever, is een voorbeeld van 
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zo’n praktijk. De interne en externe doelen 

hebben elkaar nodig in een balans die zich 

verhoudt tot de normen van de praktijk. Uit 

recente binnen- en buitenlandse verzeke-

ringsaffaires is echter gebleken dat er een 

onbalans is ontstaan, waarin externe doe-

len en economische motieven de interne 

doelen als risicodistributie en solidariteit 

overheersen. 

 

Een alternatieve balans tussen 
interne en externe doelen 

Deze onbalans, die bijdroeg aan de start 

van een globale financiële crisis, is ontstaan 

als reactie op een beleid van marktwerking 

en deregulering uit de jaren 80 van de vo-

rige eeuw. De fundamenten van dit sys-

teem wilde de Duitse politiek econoom Al-

bert Hirschman in 1982 gebruiken om tot 

een meer doelmatige theorie te komen die 

ten dienste van maatschappelijke doelen 

stond. Met relevantie voor de verzeke-

ringspraktijk contrasteerde hij twee rivali-

serende interpretaties van marktwerking. 

Via de Self-destruction thesis beargumen-

teert hij dat een puur individualistisch ge-

oriënteerd systeem noodzakelijkerwijs ge-

neigd is door zichzelf ten onder te gaan. In 

zo’n systeem gaan volgens Hirschman ge-

meenschappelijke gewoonten verloren, 

wat het moeilijk maakt om collectieve doe-

len veilig te stellen die nodig zijn om het 

systeem te laten overleven. Naast dit sys-

teem positioneert Hirschman de Doux 

commerce thesis, gebaseerd op de theorie 

van Montesquieu uit 1748, waarin via 

‘commercie’ morele passies en interesses 

de plaats van eigen belang innemen. Het 

natuurlijke effect van commercie is volgens 

Montesquieu dat er een vorm van weder-

kerigheid ontstaat. Waar de één een be-

lang heeft iets te kopen, heeft de ander een 

belang het te verkopen. Zo ontstaat van na-

ture een geest van zachtaardige gewoon-

ten en een algemene regel “dat overal 

waar zachtaardige gewoonten zijn er com-

mercie is, en dat overal waar commercie is 

er zachtaardige gewoonten zijn”. Zachtaar-

digheid bedoelt Montesquieu als zoet, te-

der of hoffelijk, dat in de geest van com-

mercie in mensen een bepaald gevoel van 

rechtvaardigheid en moraliteit losmaakt 

waarin het eigen belang ondergeschikt is 

en verwaarloosd kan worden voor ande-

ren.  

 

Doux commerce en verzekeren 

Een passend voorbeeld bevindt zich in col-

lectiviteitskortingen, waarover door di-

verse media in juni 2018 wordt geschreven 

dat minister Bruins een maximum van 5 

procent overweegt in te stellen. De be-

stuursvoorzitter van een Nederlandse zorg-

verzekeraar pleit ervoor deze korting juist 

helemaal af te schaffen. De collectiviteits-

korting streeft een individueel verzeke-

raarsbelang om meer verzekeringen te ver-

kopen na. Maar de kosten van deze korting 
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worden gefinancierd uit de premieop-

brengsten die zijn verkregen via andere 

verzekerden. De bestuursvoorzitter schrijft 

dat dit het op solidariteit beruste zorgstel-

sel ondermijnt en appeleert hiermee aan 

een moreel rechtvaardigheidsprincipe dat 

ten dienste staat aan het doel van het sys-

teem. De zorgverzekeraar negeert zo het 

eigen individueel belang ten gunste van het 

collectief en toont de hoffelijkheid van het 

handelsverkeer in verzekeren die Mon-

tesquieu bedoelde met doux commerce. 

 

Vertrouwen en de hoffelijke 
doelen van de verzekeringsprak-
tijk 

Het antwoord op de vraag hoe economi-

sche en maatschappelijke doelen zijn te 

verenigen en hoe alle deelnemers actief 

kunnen bijdragen aan het floreren van het 

systeem en daarmee aan vertrouwen, ver-

eist het besef dat berekendheid niet tot 

vertrouwen leidt. Dit maximeert hooguit 

het individuele nut, terwijl de verzekerings-

sector er gebaat bij is dat alle deelnemers 

de doelen van de praktijk nastreven. “Wan-

neer de excessen waaraan berekendheid is 

overgeleverd aan het licht zijn gebracht en 

worden begrepen, kan de verwrongenheid 

ervan geplooid worden in de ontwerp-

fase.” Econoom en nobelprijswinnaar Oli-

ver Williamson suggereert hiermee een 

systeemaanpassing. In de verzekeringssec-

tor moet de ontwerpfase hiervan zich 

richten op een balans van externe en in-

terne doelen van de verzekeringspraktijk 

en vertrouwen ontlenen aan het respect 

voor de hoffelijkheid van het handelsver-

keer. 
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