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Voor ons pap





Meneer de Rector Magnificus,
Geachte aanwezigen,

Bijna niemand in deze zaal weet dat ik in de jaren tachtig bankbestuurder ben
geweest. Dat was van een bijkantoor van de Centrale Volksbank. Daar was ik
plaatsvervanger voor mijn vader, die de filiaalleider was. Gelukkig gold toen
nog niet de eis dat een bankbestuurder deskundig moet zijn; ik wist namelijk
van toeten noch blazen en zag voornamelijk toe hoe mijn (onbevoegde) kleine
zusje alle bankhandelingen uitvoerde.

Tegenwoordig geldt voor een bankbestuurder en voor bestuurders van an-
dere financiële ondernemingen wel de eis dat zij deskundig en betrouwbaar
zijn. De deskundigheid moet in orde zijn en de betrouwbaarheid moet zelfs
buiten twijfel staan. De toetsing of dat zo is, heet de ‘bestuurderstoets’.

In de week dat ik serieus aan dit verhaal begon te werken, maakte het minis-
terie van Financiën het rapport over de bestuurderstoets van oud DSB-be-
stuurder Gerrit Zalm bekend. Het ging om de vraag of hij wel competent ge-
noeg was om als bestuurder van ABN Amro te fungeren, nadat DSB (niet als
enige de afgelopen jaren) failliet was gegaan. Voor het beleid van DSB, dat
naar de afgrond leidde, was Zalm immers een poosje medeverantwoordelijk
geweest. AFM vond Zalm niet meer geschikt als bankbestuurder en had dat
met de nodige nadruk aan DNB laten weten. DNB vond dat Zalm desondanks
toch geschikt was. Dat zij tot tegengestelde uitkomsten kwamen, gaf een hele
rel en daardoor veranderde mijn oorspronkelijke opzet en ook de titel van dit
verhaal, dat alleen over de betrouwbaarheid van bestuurders zou gaan.

AFM en DNB toetsen duizenden keren per jaar bestuurders van banken en
andere financiële instellingen. In de meeste gevallen is het oordeel positief, in
een enkel geval niet. Volgens de wet moeten zij toetsen op betrouwbaarheid en
deskundigheid, maar in feite toetsen ze of een bestuurder wel geschikt is voor
de baan.

Tegenwoordig wil de toezichthouder een rapportcijfer geven voor het beleid
dat iemand bij een eerder bedrijf voerde, zijn past performance. Op basis daar-
van kan hij dan inschatten of het verantwoord is zo iemand opnieuw aan de
knoppen te laten zitten bij een ander bedrijf en beslissen of iemand weg moet
bij het bedrijf waar hij zit.





De bestaande regels staan dat strikt genomen niet toe. Die eisen een objec-
tieve beoordeling van antecedenten en kwalificaties, zonder op eerder geboekte
(bedrijfs)resultaten of bedrijfsongelukken (de past performance) te letten. De
beoordelingsnormen voor deskundigheid en betrouwbaarheid gaan uit van
meetbare factoren, zoals diploma’s, ervaringsjaren en strafblad. De wetgever
heeft die normen onnodig moeilijk gemaakt: ze zijn vaag, lopen in elkaar over
en dekken toch de lading niet. Daarom is er geen transparante besluitvorming.
De toezichthouder probeert de past performance toch op een of andere manier
in die toetsing te stoppen. Dat leidt tot een gewrongen onderbouwing van een
beslissing. Resultaat: de rechter vernietigt dat besluit.

Het besluit over Gerrit Zalm had zo’n gewrongen onderbouwing: het leed
aan innerlijke tegenstrijdigheid. Op grond van dezelfde feiten, de gang van
zaken bij DSB, kwamen AFM en DNB tot heel verschillende uitkomsten: voor
AFM was Zalm gezakt voor de bestuurderstoets en DNB vond dat hij geslaagd
was. Dat had te maken met het verschil in de maatstaven die AFM en DNB
hebben aangelegd. DNB gebruikte de maatstaven zoals die letterlijk in de wet
staan, AFM maakte gebruik van het feit dat de wet diffuus is, vage normen
bevat, en heeft het criterium van geschiktheid ‘ingelezen’ in de wet.

Is het dan niet in strijd met de wet wat AFM heeft gedaan? Daarover kun je
van mening verschillen. Letterlijk gezien misschien wel. Maar de wet moet
worden gezien tegen het licht van de Europese regels waarop hij gebaseerd is.
Met richtlijnconforme uitleg kun je daarom een eind komen. Maar het zou
beter zijn als het geschiktheidscriterium gewoon in de wet zou komen, vanwe-
ge de kenbaarheid en de rechtszekerheid. Het zakken voor de bestuurderstoets
heeft namelijk als ingrijpende consequentie het bestuursverbod.

Het Britse model is gebaseerd op dezelfde Europese regels en kent de ‘fit and
proper’-test. Die is gekoppeld aan de wet en een set van vooraf kenbare ge-
dragsregels, die iets zeggen over de geschiktheid, betrouwbaarheid en deskun-
digheid als bestuurder. Daar zouden we naar moeten kijken als we ons wette-
lijk kader gaan herzien. Dat is heel kort samengevat mijn verhaal van vandaag.

Om mijn conclusies te onderbouwen, zal ik u eerst laten zien waar de be-
stuurderstoets vandaan komt en waarom die is ingevoerd. Dan bekijk ik met u
wat de toets volgens de Nederlandse wet, de Wet op het financieel toezicht,
inhoudt. Daarna zal ik laten zien waar de moeilijkheden zitten bij de toepas-
sing in de praktijk: de eisen voor betrouwbaarheid en die voor deskundigheid
worden niet scherp genoeg gescheiden en bestuurders worden soms op andere
dingen beoordeeld dan die in de wet staan. Gedacht vanuit de ratio van de
bestuurderstoets is op het laatste niet zoveel tegen; gedacht vanuit de rechts-
zekerheid wel. Daarom stel ik aan het einde voor de inhoud van de regels beter
aan te passen aan die ratio.
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Het waarom van de bestuurderstoets

Ik laat u nu een stukje zien uit Yes Minister, een tv-serie uit de jaren tachtig
over de gang van zaken in de Britse regering. De serie is nog steeds een aan-
rader, omdat daarin de dilemma’s van het regeringsbeleid trefzeker worden
blootgelegd. Het stukje dat ik u laat zien, komt uit de aflevering ‘The Quality
of Life’. U ziet secretaris-generaal Sir Humphrey en bankier Sir Desmond Gla-
zebrook, de president van Bartlett’s Bank.

Sir Humphrey: ‘Didn’t you read the Financial Times this morning?’
Sir Desmond Glazebrook: ‘Never do.’
Sir Humphrey: ‘Well, you’re a banker. Surely you read the Financial Times?’
Sir Desmond: ‘Can't understand it. Full of economic theory.’
Sir Humphrey: ‘Why do you buy it?’
Sir Desmond: ‘Oh, you know, it’s part of the uniform.’

Zou u uw geld willen toevertrouwen aan Sir Desmond? Denkt u dat Sir Des-
mond betrouwbaar is? Dat misschien wel, maar u denkt vast niet dat hij des-
kundig is. Ik denk dat u net als ik bang zult zijn dat u uw geld nooit meer
terugziet.

Aan de deskundigheid en betrouwbaarheid van bankbestuurders wordt de
laatste tijd in het algemeen sterk getwijfeld. Dat komt door de kredietcrisis. Er
zijn verschillende rapporten verschenen over de oorzaken daarvan. In Neder-
land heeft de Commissie De Wit in haar rapport gewezen op de verantwoor-
delijkheid van de financiële sector zelf. Ze wees op de noodzaak van een cul-
tuuromslag in het denken over de balans tussen snelle en hoge winsten en de
risico’s van het daarmee samenhangende beleid. In IJsland heeft een parle-
mentaire onderzoekscommissie onder leiding van Páll Hreinsson een vernieti-
gend oordeel uitgesproken over alle spelers in het IJslandse bankendrama.

Ook in de Verenigde Staten vinden hoorzittingen plaats en wordt bankiers het
vuur na aan de schenen gelegd. Goldman Sachs werd in april  bedreigd
met strafrechtelijke vervolging omdat de bank giftige, subprime hypotheken,
verpakt in ingewikkelde beleggingsproducten, verkocht en niet had verteld dat
zij met een investeringsfonds samenwerkte dat vervolgens speculeerde op een
waardedaling van die producten. Het rapport over de neergang van DSB is
inmiddels openbaar.

Zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie is nagedacht over
manieren om een volgende crisis te voorkomen. Er zijn voorstellen gedaan
voor herstructurering van het toezicht. Het toezicht in de EU is meer naar het
centrale niveau getild en de samenwerking tussen nationale toezichthouders
meer verplichtend gemaakt. De Europese Commissie heeft, in navolging van

  



de aanbevelingen van De Larosìère, voorstellen gedaan voor verbetering van
het toezicht. Amendementen van de huidige kapitaaleisenrichtlijnen betref-
fende versterkt toezicht op grensoverschrijdende bankinstellingen dienen bo-
vendien al per  december  in werking te zijn. Verder heeft het Bazels
comité voor bankentoezicht op  juli  een raamakkoord bereikt over
strengere liquiditeits- en kapitaaleisen. Dit akkoord zal verder worden uitge-
werkt en door de Europese Commissie eind  worden omgezet in concrete
wetsvoorstellen. Dit zijn noodzakelijke stappen.

Maar de vraag is of meer regulering en meer toezicht wel helpt. Het doel van
dat toezicht is enerzijds het vertrouwen in en de betrouwbaarheid van de
markt te verzekeren, en anderzijds te zorgen voor een adequate werking van
de markt. Dat kan goed werken als de spelers het spel volgens de regels willen
spelen. Uit de verschillende rapporten en onderzoeken die ik net noemde,
blijkt dat die spelers de overtuiging hadden binnen de grenzen van de wet te
blijven. Zij zeiden zich van geen kwaad bewust te zijn.

Door alle schandalen is er niet alleen veel aandacht gekomen voor regels
voor banken, maar ook voor de geschiktheid van bankbestuurders, zoals in
Nederland Rijkman Groenink, Zalm, Scheringa. Er wordt kritisch gekeken
naar het beleid dat zij hebben gevoerd en hun beweegredenen. Hiermee wordt
het steeds duidelijker dat de ‘state of mind’, de houding van de spelers op de
financiële markten, belangrijker is dan de regelgeving. Zij moeten zich niet
laten verleiden door verkeerde prikkels in de markt en evenmin riskante ver-
dienmodellen introduceren vanwege het rendements- en bonusdenken. Zij
moeten zowel het belang van hun onderneming als dat van hun klanten in het
oog houden en beschermen. Daarvoor is het nodig dat financiële instellingen,
zoals banken, onder leiding staan van competente en integere leiders.

De toets waar ik het vandaag over heb, is bedoeld om dat te garanderen.
Precies om te voorkomen dat consumenten gevaar lopen hun geld kwijt te
raken aan incompetente nitwits en onbetrouwbare charlatans is de regulering
van de financiële sector en de bestuurderstoets ontstaan. Het niveau van de
consumentenbescherming is ook op andere manieren de laatste vijftien jaar
behoorlijk opgehoogd. Dat is niet vanzelfsprekend in een land van kooplieden
en handel, en we zien dat het rechtssysteem erg moet wennen aan die extra
bescherming. De financiële sector is overigens niet uniek hierin, want ook op
andere gebieden wordt de consument beter beschermd. De beweging om de
markt transparanter en betrouwbaarder te maken, komt vanuit de Europese
Unie. We zien die ook en vooral bij het mededingingsrecht: van kartelparadijs
is Nederland (volgens collega Wesseling althans) een kartelhel geworden.

Een dergelijke toetsing bestaat overigens niet alleen in de financiële wereld.
U moet dan denken aan de wet Bibob, op grond waarvan vergunningen kun-
nen worden geweigerd of ingetrokken als het vermoeden bestaat dat met die
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vergunningen criminele activiteiten zullen worden ondernomen. De gemeente
Amsterdam is met die wet in de hand het Wallengebied aan het schoonvegen.
U kunt ook denken aan de regelgeving over openbare aanbestedingen die in-
schrijvers op een aanbesteding moeten garanderen dat zij uitsluitend zaken
doen met integere bedrijven. Of aan de regels over ketenaansprakelijkheid
bij het illegaal laten werken van vreemdelingen: aannemers schuiven de aan-
sprakelijkheid voor overtredingen door naar degene die de vreemdelingen
heeft ingehuurd en nalatig is geweest bij het weren van illegalen. Verder
wordt de bestuurderstoets breder gehanteerd in gebieden die parallel lopen
aan de financiële wereld: ook bestuurders van accountantsorganisaties moeten
een bestuurderstoets met succes doorstaan.

Het wettelijk kader

De bestuurderstoets bestaat nog maar relatief kort, zo’n kleine twintig jaar.

De invoering heeft rechtstreeks te maken met het Europese recht. De eenwor-
ding van de markten vergde ook eenwording van de financiële markten en dus
een harmonisatie van nationale regelgeving. Zou in het ene EU-land strengere
eisen worden gesteld, bijvoorbeeld aan kapitaalbuffers voor banken of aan
bankbestuurders, dan zou dat land de concurrentie met andere landen kunnen
verliezen.

De Europese regulering is in een aantal stappen tot stand gekomen, met als
voorlopig sluitstuk de herziene Bankenrichtlijn en de MiFID-richtlijn. De Ne-
derlandse eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid komen ook voort uit
die twee Europese richtlijnen. Ze zijn nu te vinden in de Wet op het financi-
eel toezicht (Wft).

Artikel  van de Bankenrichtlijn zegt dat de autoriteiten geen vergunning
mogen verlenen aan een bank als de bestuurders niet de noodzakelijke be-
trouwbaarheid of de vereiste ervaring bezitten om die bestuursfuncties uit te
oefenen. Artikel  van de MiFID-richtlijn zegt dat bestuurders van een beleg-
gingsonderneming als voldoende betrouwbaar bekend moeten staan en over
de vereiste ervaring moeten beschikken om – en dit is de kern – ‘de gezonde
en prudente bedrijfsvoering van de beleggingsonderneming te garanderen’.

Let wel: het gaat dus om betrouwbaarheid en ervaring; opvallend genoeg
wordt deskundigheid niet in de richtlijnen vermeld. De Nederlandse wetgever
heeft het bredere begrip ‘ervaring’ vervolgens beperkt opgevat en terugge-
bracht naar ‘deskundigheid’. In de Nederlandse wet, de Wft, is de EG-regeling
namelijk zo vertaald dat een financiële onderneming onder leiding moet staan
van personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van dat bedrijf
(artikel : en :Wft).  Dat zijn de direct leidinggevenden, de directeuren of

  



de raad van bestuur. Van de personen die het beleid van een financiële onder-
neming bepalen of mede bepalen moet de betrouwbaarheid buiten twijfel
staan (artikel : en : Wft). Dat gaat over de raad van bestuur, maar ook
over de leden van de raad van toezicht c.q. de commissarissen.

DNB en AFM, één van de twee of allebei, afhankelijk van het soort vergun-
ning, moeten dus informatie krijgen over de beoogde bestuurders en beoorde-
len of het bedrijf ze mag aanstellen. Als het gaat om een vergunning voor
banken is dat DNB; als het gaat om beleggingsdiensten is dat AFM. Het toe-
zicht op financiële instellingen is in Nederland opgezet volgens het Twin
Peaks-model. AFM doet het ‘gedragstoezicht’ en let op of de marktprocessen
ordelijk en transparant verlopen. In het bijzonder kijkt ze naar de zorgvuldige
behandeling van klanten. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van te hoge
hypotheken door DSB en Postbank. DNB doet het prudentiële toezicht, moet
zorgen dat de instellingen financieel gezond blijven alsook dat de sector als
zodanig stabiel blijft. Afhankelijk van het soort instelling neemt hetzij DNB
het voortouw, hetzij AFM.

Deze wettelijke regels zijn uitgewerkt in lagere regelgeving: drie AMvB’s. De
eerste, het Besluit Markttoegang, regelt welke gegevens over de bestuurders
precies moeten worden overgelegd bij de aanvraag. De andere twee, het Besluit
Gedragstoezicht en het Besluit Prudentiële regels, werken uit waarop de toe-
zichthouder moet letten als hij de betrouwbaarheid van een bestuurder gaat
beoordelen. De vraag naar de manier waarop moet worden beoordeeld of
een beleidsbepaler deskundig is, heeft de wetgever niet beantwoord. AFM heeft
zelf in een beleidsregel opgenomen welke aspecten allemaal aan bod komen.

De inhoud van de regels zullen we zo bespreken. Eerst bekijken we de con-
sequenties van de beoordeling.

De consequentie: een bestuursverbod

Jaarlijks voert DNB ongeveer  tot  bestuurderstoetsingen uit. Van
AFM heb ik geen precieze cijfers, maar het gaat waarschijnlijk om grotere aan-
tallen. De uitkomst van de toetsing is idealiter dat de betrouwbaarheid van de
bestuurder buiten twijfel staat en dat hij voldoende deskundigheid heeft in ver-
band met de functie die hij gaat bekleden. Het komt maar zelden voor dat de
aanvraag om iemand tot bestuurder te mogen benoemen wordt afgekeurd.

Het maakt juridisch gezien wel verschil of de toezichthouders van oordeel zijn
dat iemand niet betrouwbaar is of dat ze vinden dat iemand niet deskundig is.
Bij het eerste geval leidt dat tot een bestuursverbod, bij het tweede niet per se.
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Betrouwbaarheid

Wanneer eenmaal van iemand is vastgesteld dat zijn betrouwbaarheid buiten
twijfel staat, blijft dat oordeel staan, ‘tenzij een wijziging in de relevante feiten
of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoorde-
ling’.

Een redelijke aanleiding is bijvoorbeeld als het bedrijf waar de bestuurders
werken betrokken is bij handel met voorkennis, wat een strafbaar feit is. Dit
gebeurde in de VPV-zaken. Het OM verdacht de bestuurders van VPV (Veer,
Palthe, Voûte). Zij waren bezig met onderhandelingen met het ministerie van
Financiën over een akkoord over fiscale claims op een aantal houdstermaat-
schappijen waarop zij een bod wilden doen. Zouden de onderhandelingen zijn
geslaagd, dan zou dat gegeven de koersen van de aandelen in die houdster-
maatschappijen hebben kunnen beïnvloeden. De bestuurders werden ervan
verdacht te hebben gehandeld in aandelen van die maatschappijen in de we-
tenschap dat de koers zou stijgen vanwege dat akkoord, overigens zonder dat
op dat moment nog vaststond dat het akkoord er zou komen. Op grond van
die verdenking van het OM is AFM toen begonnen aan een herbeoordeling
van de betrouwbaarheid van de bestuurders.

AFM eiste aftreden: zij vond dat VPV niet meer voldeed aan de eis dat de
betrouwbaarheid van de bestuurders buiten twijfel staat. Van die beslissing
vond het CBb tot twee keer toe dat die onvoldoende was onderbouwd. De
tweede keer heeft het CBb de beslissingen op bezwaar vernietigd en de pri-
maire besluiten herroepen. Intussen waren de VPV-bestuurders inderdaad
wegens handel met voorkennis veroordeeld door de strafrechter.

Terzijde: deze zaak heeft nog tot heel wat juridische verwikkelingen geleid.
Omdat het besluit van AFM was vernietigd door het CBb hebben de

VPV-bestuurders vervolgens een schadeclaim ingediend bij AFM. De ci-
viele rechter ging in zijn vonnis – in afwijking van de leer van de formele
rechtskracht – niet uit van de onrechtmatigheid van het besluit. Hij wees
op de strafrechtelijke veroordeling door het Hof en overwoog ook dat uit
de uitspraken van het CBb niet was op te maken dat de transacties waar de
voorkenniszaak over ging, geoorloofd waren. Verder oordeelde hij op
basis van het strafvonnis en de in de strafzaak afgelegde getuigenverklarin-
gen, dat de conclusie van het CBb over het moment waarop de voorkennis
was begonnen ‘niet vanzelf sprak’.

‘Bad decisions make bad law’. Want het begon ermee dat AFM aanvan-
kelijk, zonder specifieke motivering, uitging van een andere startdatum
van de voorkennis dan de officier van justitie. Dat was een vreemde keuze,

  



omdat AFM haar besluit immers baseerde op het strafrechtelijk antece-
dent van de verdenking door het OM. In de herkansing koos AFM voor
dezelfde datum als het OM. AFM had echter stukken in het dossier zitten,
waaruit bleek dat AFM de zaak op de voet had gevolgd en zelf eerder tot
de conclusie was gekomen dat op dat moment X in ieder geval geen voor-
wetenschap bestond. Nader onderzoek was niet gedaan. Uiteindelijk heeft
het CBb, de feiten zelf vaststellend, de conclusie getrokken dat op de da-
tum die AFM ten tweeden male noemde geen sprake was van overtreding
van het verbod van handel met voorwetenschap.

Het is ongelukkig dat de civiele kamer van de rechtbank juist deze con-
clusie als aangrijpingspunt heeft genomen voor de doorbreking van de
formele rechtskracht. Daarmee heeft hij zich een inhoudelijk oordeel aan-
gematigd over de kwaliteit van een besluit van AFM in een zaak die naar
bestuursrechtelijke maatstaven volstrekt helder lag. Het Hof Amsterdam
heeft dit vonnis dan ook terecht vernietigd en is uitgegaan van de formele
rechtskracht van de uitspraken van het CBb.

Komt de toezichthouder tot de conclusie dat de betrouwbaarheid niet of niet
meer buiten twijfel staat, dan komt het de facto neer op een bestuursverbod.
Iemand die dat oordeel aan zijn broek krijgt, kan in de financiële wereld geen
leidinggevende functie meer bekleden, in Nederland niet en ook niet in andere
Europese landen. De financiële onderneming waar de bestuurder zit, krijgt een
aanwijzing om hem te ontslaan als bestuurder. Ondernemingen die de be-
stuurder in dienst zouden willen nemen, krijgen daarvoor geen toestemming.

Een strafrechtjurist als Doorenbos wijst er terecht op dat DNB en AFM, op
grond van veel minder hard bewijs dan in het strafrecht zou worden geëist,
kunnen zorgen dat iemand effectief een beroepsverbod opgelegd krijgt. In
het strafrecht is een dergelijk verbod een bijkomende straf bij veroordeling
voor een beperkt aantal delicten, waaronder verduistering, bedrog en witwas-
sen. Dat de straf maar in een beperkt aantal gevallen mag worden opgelegd,
heeft te maken met het feit dat hij als zeer zware sanctie wordt beschouwd die
niet lichtvaardig mag worden opgelegd. Zo’n beroepsverbod geldt ook maar
voor maximaal vijf jaar; het oordeel dat de betrouwbaarheid niet buiten twijfel
staat, is in beginsel van onbeperkte duur.

Deskundigheid

Voor het oordeel over de deskundigheid bestaat geen vergelijkbare bepaling.
Iemand die niet of onvoldoende deskundig wordt bevonden, kan in theorie
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later weer elders aan de slag. Dit komt omdat de deskundigheid van iemand
niet sec wordt bekeken, maar in verband wordt gebracht met het soort functie
dat hij gaat bekleden. In de praktijk werkt het anders: ook bij ondeskundigheid
komt iemand moeilijk meer aan de bak vanwege reputatieschade.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de spraakmakende zaak van bankier Jan van
Suchtelen van Haare. DNB vond dat Van Suchtelen als bankier niet voldoende
all round was om de ontstane vacature in de bankdirectie bij SNS Agro goed te
vervullen. Van Suchtelen had behoorlijk wat ervaring: verschillende direc-
teursfuncties bij Aziatische banken. Zijn kwalificaties lagen meer op het com-
merciële vlak, terwijl in de directie van SNS Agro op dat moment vooral des-
kundigheid nodig was over financieel beleid en risicobeheersing.

Die zaak heeft ook tot jurisprudentie geleid over doorbreking van de for-
mele rechtskracht. In eerste instantie was Van Suchtelen namelijk niet in
bezwaar of beroep gegaan tegen het besluit van DNB. Dat kwam door de
uitleg van het begrip ‘rechtstreeks belanghebbende’: tot  was het CBb
van oordeel geweest dat het belang van een bankier niet rechtstreeks was
betrokken bij zo’n besluit. Door die omstandigheid was Van Suchtelen
wel ontvankelijk in zijn schadevordering bij de civiele rechter, maar veel
leverde dat niet op, omdat de rechter vond dat DNB in redelijkheid tot
haar oordeel had kunnen komen en het besluit dus niet onrechtmatig was.

De beoordeling kan dus leiden tot twee uitkomsten: de bestuurder voldoet aan
de eisen en mag worden benoemd, of hij voldoet niet aan de eisen en mag niet
worden benoemd.

Het probleem bij de Zalmtoets

Een financiële onderneming is verplicht om te blijven voldoen aan de eis dat
zij wordt geleid door bestuurders die de toets kunnen doorstaan. Daarom
moeten ze iedere keer als ze een nieuwe bestuurder willen benoemen aan
DNB of AFM vragen of zij bezwaren hebben tegen de benoeming.

Zo is het ook gegaan bij Zalm. Toen hij van DSB naar ABN Amro ging,
heeft DNB bekeken of hij voldeed aan de eisen die worden gesteld aan een
bestuurder. Zalm doorstond die test. Daarom was het vreemd dat hij opnieuw
werd beoordeeld, terwijl hij al bij ABN Amro zat. Het stond namelijk vast dat
op geen enkele manier twijfel was ontstaan over zijn betrouwbaarheid. Wel
was er twijfel over zijn geschiktheid als bestuurder vanwege zijn mogelijke me-
deverantwoordelijkheid voor de val van DSB. Die twijfel werd gepresenteerd
als twijfel over zijn deskundigheid, maar daar ging het in wezen niet over. De
wet geeft bovendien geen rechtstreekse grondslag voor een heronderzoek bij

  



een zittend bestuurder omdat hij niet deskundig zou zijn. Het zou vreemd zijn
als iemand werkend bij een nieuw bedrijf zijn elders opgebouwde deskundig-
heid opeens kwijt zou raken. Aan de andere kant bepaalt de wet ook niet dat
een oordeel over de deskundigheid onbeperkt houdbaar is. Onder druk van de
Tweede Kamer is er toen voor gekozen om die onduidelijkheid in de wet aan
te grijpen als argument om opnieuw een onderzoek in te stellen.

Deze onduidelijkheid zou er niet zijn geweest, als in de wet een heldere be-
paling zou staan die zegt dat als er redelijke aanleiding is tot twijfel aan de
geschiktheid van iemand om als bestuurder op te treden, een onderzoek daar-
naar kan plaatsvinden, ook bij zittende bestuurders.

Wat is betrouwbaarheid, wat is deskundigheid?

In dat laatste zit het probleem: AFM en DNB willen – en met recht – alleen
bestuurders die integer zijn, geschikt zijn voor hun taken en bij de uitoefening
van die taken ook behoorlijk functioneren. De regels gaan over integriteit, ken-
nis en soort ervaring, maar niet over goed functioneren als bestuurder. Dat
zien we als we de beoordelingsmaatstaven bekijken. Daarbij moeten we beden-
ken dat de wet wel een scherp onderscheid maakt tussen betrouwbaarheid en
deskundigheid, maar dat in de praktijk de maatstaven door elkaar zijn gaan
lopen.

Betrouwbaarheid

De norm van betrouwbaarheid is uitgewerkt in de twee besluiten die ik ge-
noemd heb: het Besluit Gedragstoezicht voor AFM en het Besluit prudentiële
regels voor DNB.

Op grond van de aangeleverde informatie bekijken de toezichthouders ver-
leden, heden en toekomst van de bestuurder. Voornemens, handelingen en
antecedenten zijn de wettelijke termen. De besluiten benoemen op wat voor
soort antecedenten wordt gelet: strafrechtelijke antecedenten, zakelijke of per-
soonlijke financiële antecedenten, toezichtsantecedenten, fiscale antecedenten
en overige antecedenten.

Met andere woorden: Heeft iemand een strafblad? Wat voor veroordelingen
waren dat? Met name veroordelingen wegens bepaalde strafbare feiten die ver-
band houden met het financiële bedrijf, bijvoorbeeld handel met voorweten-
schap, valsheid in geschrifte, witwassen, benadeling van schuldeisers, leiden
automatisch tot een negatief oordeel. Maar het gaat niet alleen om een delict
dat iets te maken heeft met de financiële sector. Ook rijden onder invloed,

drugsbezit, dood door schuld of het weigeren van de blaastest bij een alcohol-
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controle staan op de lijst. Verder wordt gekeken of de bestuurder ooit zakelijk
of persoonlijk failliet is gegaan, een conflict heeft gehad met de fiscus, te laat
belasting of sociale premies betaald, sociale zekerheidsfraude gepleegd of een
tuchtsanctie opgelegd heeft gekregen.

Wat het heden aangaat, wordt bijvoorbeeld bekeken of de betrokkene op het
moment van aanvraag is verwikkeld in een strafprocedure, of er incasso’s lo-
pen, of er sprake is van een surseance van betaling van een bedrijf waarbij hij
als leidinggevende optreedt en of er een zaak loopt bij de belastingdienst met
betrekking tot onjuiste of onvolledige aangiftes.

Toezichtsantecedenten zijn gebeurtenissen die te maken hebben met de na-
leving van de regels. Het gaat vooral om de bereidheid tot samenwerking met
de toezichthouders DNB en AFM. Ontbreekt die bereidheid of is de samen-
werking onvoldoende, dan wordt dat zwaar aangerekend. Voorbeelden zijn
dat een bedrijf toezichtsrelevante informatie niet meldt, zoals het vertrek van
een bestuurder, een transactie sluit met het OM over een strafbaar feit of
met de toezichthouder gemaakte afspraken over een aanpassing in de bedrijfs-
voering niet nakomt. Handelen in strijd met de financiële toezichtswetgeving
– bijvoorbeeld door gebruik te maken van tussenpersonen (cliëntremisiers) die
niet in het daartoe aangewezen register zijn ingeschreven of het uitgeven van
effecten zonder prospectus – is zonder meer een rechtvaardiging voor het oor-
deel dat een bestuurder niet betrouwbaar is. Verder wordt bekeken hoe het
staat met eerder aangevraagde of verleende vergunningen. Zodra blijkt dat in
een eerdere zaak een vergunning is ingetrokken of een registratie (bijvoorbeeld
als cliëntremisier) is doorgehaald, volgt het oordeel dat de betrouwbaarheid
niet buiten twijfel staat.

In de regelgeving zitten kruisverbanden, want er wordt ook gekeken of ooit
een verklaring van geen bezwaar is geweigerd voor de oprichting van een nv of
bv. Die verklaring wordt afgegeven door de minister van Justitie op basis van
een min of meer vergelijkbaar toetsingskader als de betrouwbaarheidstoets.

Ook een dergelijke weigering telt mee als antecedent. Een belangrijk element
bij die toetsing is het doel waarvoor men de bv zal gaan gebruiken. De minister
heeft in een aantal zaken de oprichting van bv-tjes ‘in het vooruit’ door ge-
renommeerde marktpartijen geblokkeerd. Deze moesten gaan dienen als vehi-
kel bij beleggingsconstructies, maar de minister vond dat nog onvoldoende
was omlijnd wie de bv-tjes waarvoor precies zou gaan gebruiken.

Tijdsverloop kan een rol spelen bij het toerekenen van antecedenten, al wor-
den ook zaken van twintig jaar tevoren opgerakeld. Hoe langer het geleden is,
hoe minder zwaar het meetelt, zeker als er gedurende een langere periode geen
antecedenten meer zijn geweest. Een strafrechtelijk antecedent dat verband
houdt met het financiële bedrijf, blijft echter wel tot acht jaar na de veroorde-

  



ling staan. Het CBb heeft onlangs overigens geoordeeld dat deze laatste regel
onverbindend is.

De mate waarin wordt geprocedeerd over de betrouwbaarheidstoets kan een
indicatie zijn van de mate waarin de betrokkenen de toepassing van de nor-
men in hun geval aanvaardbaar vinden. Een kleine survey van de jurispruden-
tie levert het volgende beeld op.

Er wordt niet veel geprocedeerd over strafrechtelijke, financiële en fiscale
antecedenten. In gevallen waarin die aan de orde zijn, liggen de zaken vaak
wel duidelijk. Soms staat een antecedent nog niet helemaal vast. U kunt den-
ken aan een afgewend faillissement, of een vermoeden van een strafbaar feit
dat nog niet heeft geleid tot een veroordeling. Die wil een bestuurder graag
van zijn rapport af hebben, dus daarover wordt wel geprocedeerd.

Er wordt wat meer geprocedeerd over toezichtsantecedenten, zoals het niet
of onvolledig informeren van de toezichthouder over toezichtsrelevante gege-
vens, bijvoorbeeld de oplegging van een vergrijpboete door de belastingdienst
of het zaken doen met financiële instellingen of adviseurs die niet beschikken
over de juiste vergunningen. Hierover wordt overigens niet alleen geproce-
deerd in het kader van de bestuurderstoets. Over de toezichtsbesluiten zelf
procederen de betrokkenen ook, juist met het oog op het behoud van een
‘clean record’.

Soms heeft de toezichthouder de informatie uit eigen wetenschap, bijvoor-
beeld als een naam al in eerdere dossiers in negatieve zin is opgevallen. Het
komt met enige regelmaat voor dat AFM of DNB de vergunning voor een
financiële onderneming hebben ingetrokken vanwege bijvoorbeeld belangen-
verstrengeling: dan worden zakelijke en privé-transacties niet goed gescheiden
gehouden en is onduidelijk of de transacties van de klanten wel goed worden
afgehandeld. Het kan ook zijn dat een bedrijf zaken doet met partners zon-
der vergunning en daarvoor een waarschuwing (aanwijzing) heeft gekregen.

De oude dossiers worden dan bij de nieuwe aanvraag betrokken.
Dan de belangrijkste categorie: overig. Naast de specifiek benoemde antece-

denten kunnen ook andere feiten en omstandigheden worden betrokken bij de
beoordeling. Het gaat dan om betrokkenheid bij gedragingen op strafrechte-
lijk, financieel, fiscaal of toezichtsgebied die voor de toezichthouder ‘redelijker-
wijs van belang’ kunnen zijn bij de beoordeling van de betrouwbaarheid.

Omdat niet helemaal duidelijk is wat dat allemaal kan betekenen, wordt het
meest geprocedeerd over die containercategorie ‘overig’. Dan kunnen we eer-
der spreken over ‘incidenten’ dan over ‘antecedenten’. De toezichthouder
schaart onder ‘overig’ alles wat hij onwenselijk gedrag vindt. Informatie daar-
over kan komen uit opgevraagde referenties van eerdere werkgevers of zaken-
partners en van beroepsorganisaties. Laatstgenoemde geven bijvoorbeeld ge-
gevens over tuchtprocedures en opgelegde sancties als een waarschuwing of
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een schorsing, wat nog redelijk harde informatie is. De eersten leveren infor-
matie over de manier waarop iemand zich professioneel gedraagt. Er wordt
bijvoorbeeld over iemand gerapporteerd dat hij bij drie werkgevers achter el-
kaar met ruzie is vertrokken, of dat hij vertrouwelijke stukken heeft meegeno-
men en een slaatje probeert te slaan uit informatie die hij over het bedrijf
heeft. Informatie kan ook komen uit het dossier van AFM of DNB zelf, aan-
tekeningen over gebeurtenissen of gedragingen die niet meteen zijn terug te
voeren op het niet naleven van regels, maar wel laten zien dat de bestuurder
de randen van de wet opzoekt. Dat kan bestaan uit het steeds net te laat belas-
ting of sociale premies betalen of regelmatig in discussie gaan over de vraag of
de toezichthouder bepaalde informatie mag vragen. Dit is ‘zachte’ informatie,
die een inkleuring geeft van het beeld dat een bedrijf uitstraalt.

Het gebruik van het containerbegrip heeft twee nadelen. Het werkt in de
hand dat iemand wordt afgerekend op gedrag, waarvan op voorhand niet dui-
delijk is geweest dat hij dat niet mocht vertonen. Hierin zit een rechtszeker-
heidsprobleem. Daarnaast wordt op die manier de grens met de deskundig-
heidstoets onscherp, omdat in dat kader ook wordt gekeken naar het gedrag
van een bestuurder, maar dan vanuit de optiek van zijn vaardigheden.

Dan krijg je deze redenering: het bedrijf heeft de toezichthouder onjuist ge-
informeerd over het niet meer doorgeven van orders van een bedrijf, dat daar-
voor geen vergunning heeft. Voor zover de bestuurders niet op de hoogte
waren, zijn ze niet deskundig, want het ontbreekt hun aan elementaire mana-
gementvaardigheden, voor zover ze dat wel waren, hebben ze onjuiste infor-
matie gegeven en zijn ze niet betrouwbaar.

Deskundigheid

Op grond van de artikelen : en : Wft dienen de leidinggevenden ook des-
kundig te zijn. Dat dit voor bankiers niet altijd vanzelf heeft gesproken, moge
blijken uit het fragment uit Yes Minister, dat u zojuist zag.

De vraag hoe moet worden beoordeeld of een beleidsbepaler deskundig is,
heeft de wetgever niet beantwoord. Een vriend van mij heeft me eens een me-
thode aan de hand gedaan om erachter te komen of iemand deskundig is: ‘The
Five Why’s’. Die methode is gebaseerd op doorvragen en werd ontwikkeld
voor het productieproces van Toyota. Als iemand na de vijfde waarom-vraag
nog steeds een zinnig antwoord kan geven, moet hij wel een expert zijn. The
Five Why’s bij Toyota gingen als volgt:

Deze auto start niet.
Waarom? De accu is leeg.
Waarom? De V-snaar doet het niet.

  



Waarom? Hij is gebroken.
Waarom? Hij is niet op tijd vervangen.
Waarom? De eigenaar heeft de auto niet volgens het serviceschema naar de
garage gebracht.

In die Waarom-methode ben ik onbewust zeer getraind geraakt dankzij mijn
kleine zusje Tineke die in haar ‘waarom’-fase maar geen genoeg kon krijgen
van het vragen stellen. Ik was zeer vereerd dat zij mijn kennis zo op prijs
stelde, dat ze uren aan mijn lippen hing. Tot ik erachter kwam dat ze dat alleen
deed om maar niet naar bed te hoeven!

Toyota heeft overigens ondanks het gebruik van deze methode toch regel-
matig problemen, zoals begin dit jaar met het gaspedaal, maar ik heb me laten
vertellen dat dat pedaal werd geleverd door een bedrijf waar de methode niet
werd toegepast.

Het begrip ‘deskundigheid’ heeft betrekking op de competenties van de be-
stuurder: kennis en ervaring De wetgever heeft de manier waarop moet wor-
den beoordeeld of een bestuurder deskundig is overgelaten aan AFM en DNB
zelf. AFM heeft daarover beleidsregels gemaakt, maar DNB niet. Op grond
van de beleidsregel van AFM moet een beleidsbepaler
a. bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden hebben;
b. kennis hebben van het financiële domein waarop het bedrijf opereert;
c. beschikken over kennis van en een aantal jaren ervaring met bedrijfsvoe-

ring in het algemeen;
d. kennis hebben van de specifieke activiteit waarover men de leiding krijgt

(beleggingsadvies, vermogensbeheer).

Dit zijn meetbare aspecten. Of bestuurders voldoende relevante kennis en vol-
doende jaren ervaring hebben, wordt afgeleid uit hetgeen de betrokkene vijf tot
tien jaar voorafgaand aan de toets heeft gedaan. AFM gaat daarvoor af op de
gegevens die worden overgelegd over opleiding, diploma’s en cv. Ook referen-
ties zijn van belang. De wet en de besluiten stellen in dat verband ook vakbe-
kwaamheidseisen voor de verschillende soorten financiële ondernemingen.
Deze zijn in wezen eindtermen, behorend bij een diploma van een correspon-
derende opleiding.

AFM en DNB gaan echter niet alleen af op de daarmee gedemonstreerde
kennis en op de ervaringsjaren, zo blijkt uit de rechtspraak en uit het rapport
over Zalm: het begrip ‘deskundigheid’ wordt ruimer genomen dan alleen di-
ploma’s en ervaringsjaren. Er wordt ook gekeken naar gedrag: heeft iemand
conflictoplossend vermogen? Is iemand in staat geweest een gebrekkige ad-
ministratieve organisatie goed om te zetten in een effectieve en correcte AO en
een systeem van interne beheersing? Of heeft de bestuurder de zaak maar
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door elkaar laten lopen en geen herstelmaatregelen genomen? Daarbij speelt
dan ook de vraag of die bestuurder dat bewust heeft gedaan om zaken te ver-
sluieren. Want dat raakt rechtstreeks aan zijn betrouwbaarheid. Op die manier
lopen de beide toetsingscriteria door elkaar.

De vraag is of op grond van de Wft, de Besluiten en de beleidsregels van
AFM kan worden volgehouden dat het tot de bestuurlijke vaardigheden van
een bankbestuurder behoort om een bedrijf financieel gezond te houden. Uit
de rechtspraak blijkt dat een commerciële beslissing die verkeerd uitvalt, niet
meteen betekent dat de bestuurder niet deskundig is, als tenminste derden
daardoor niet worden geschaad. Het gaat vooral om het professioneel inrich-
ten en leiden van een organisatie met inhoudelijke kennis van zaken.

Het gevoerde beleid en wat dat zegt over de geschiktheid van een bankbe-
stuurder, met andere de woorden de past performance, volgen als eis niet uit de
wet en ook niet uit de beleidsregels van AFM. Zij volgen echter wel uit de
MiFID-richtlijn die zegt dat een bestuurder over de vereiste ervaring moet be-
schikken om de gezonde en prudente bedrijfsvoering van een beleggingson-
derneming te garanderen.

De Commissie Maas heeft aanbevolen om de deskundigheid van bankbe-
stuurders te testen door een bankiersexamen. Dat zou voor Sir Desmond
nog niet zo verkeerd zijn geweest. Bovendien raadde de commissie aan om
ook de commissarissen voortaan te gaan beoordelen op hun deskundigheid,
zodat zij beter in staat zijn om het beleid van de raden van bestuur te beoor-
delen. Ook de Commissie Maas gaat uit van een systeem waarbij aan de hand
van meetbare aspecten wordt getoetst op kennis en ervaring en niet van een
systeem waarbij ook past performance wordt betrokken.

De meest urgente vraag is dan ook of de gang van zaken bij een bank, zoals
DSB, en het door die bank gevoerde beleid mag of moet worden betrokken bij
de beoordeling van de deskundigheid van de bankbestuurder. Scheltema heeft
in zijn rapport over de Zalmtoets opgemerkt dat de toezichthouders de aanwe-
zigheid van deskundigheid in hoofdzaak afleiden uit wat de bestuurder in de
toetsingperiode heeft gedaan, en daarmee dus uit zijn past performance, en niet
zozeer uit zijn (meetbare) kennis en ervaring, zoals de wet eist. AFM was van
oordeel dat Zalm Dirk Scheringa te weinig weerwerk had geboden en hem te-
veel zijn gang had laten gaan. Daarom vond AFM hem niet deskundig. AFM
en DNB waren wel tevreden over andere dingen: verbeteren van de liquiditeit
en de solvabiliteit en een omvorming van de strategie, weg van de hoge provi-
sies en de koopsompolissen, wat mijns inziens voldoet aan de eis van geschikt-
heid, zoals verwoord in de MiFID-richtlijn.

  



Het probleem van de grensgevallen

AFM en DNB zaten in het geval van DSB in een spagaat: het ging niet goed bij
het bedrijf, het beleid was risicovol en de leiding zocht de randen van de wet
op. Het toezicht werd intensiever en het bedrijf werd op de voet gevolgd. Bij
DSB kwamen blijkbaar wekelijks mensen van AFM en DNB over de vloer.
Daardoor zagen de toezichthouders hoe het eraan toeging en wat de invloed
van het optreden van de verschillende bestuurders was. De toezichthouders
vonden het gevoerde beleid ‘niet prudent’ of nadelig voor de consument maar
constateerden geen duidelijke overtredingen. Er waren wel ‘incidenten’, maar
geen toezichts- of andere antecedenten op grond waarvan bestuurders via de
niet-buiten-twijfeltoets konden worden weggestuurd. Het ontbreken van des-
kundigheid is in zo’n geval dan nog de enige mogelijkheid. De wet geeft echter
geen duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een tussentijdse toets. Boven-
dien is het moeilijk te onderbouwen dat iemand tijdens de rit ineens zijn des-
kundigheid (uitgedrukt in kennis en ervaringsjaren) zou zijn kwijtgeraakt. 

Het gevolg is dat AFM en DNB de eisen voor betrouwbaarheid en die voor
deskundigheid niet scherp scheiden. Men probeert een redenering te vinden
om een bestuurder van wie men vindt dat hij het niet goed doet, weg te krij-
gen. Een voorbeeld daarvan is het geval van Dirk Scheringa. DNB zocht naar
argumenten in de sfeer van betrouwbaarheid en deskundigheid. In een legal
opinion werd vermeld dat een aanleiding voor een herbeoordeling op dat punt
zou kunnen liggen in het weigeren terug te treden op verzoek van de raad van
commissarissen. Daaruit zou blijken dat Scheringa een gebrekkige verant-
woordelijkheidszin had, en dat zou dan maken dat hij onvoldoende kwaliteit
als bestuurder had.

De adviseurs achtten de procesrisico’s echter groot, gelet op het feit dat de
rechter de onderbouwing van een dergelijk ingrijpend besluit zeer kritisch be-
kijkt. In de feiten zoals in het advies stonden, was dan ook weinig te vinden dat
een aanknopingspunt gaf voor de conclusie dat Scheringa niet deskundig of
betrouwbaar meer zou zijn in de zin van de Wft. Gelet op de jurisprudentie
had in een eerder stadium wel een punt gemaakt kunnen worden van de be-
langenverstrengeling die was ontstaan, omdat hij tegelijkertijd bestuurder en
eigenaar van de bank en van de beheersmaatschappij was. De rechter heeft dit
steeds een belangrijk punt gevonden. Omdat die situatie er al was bij de twee
eerder uitgevoerde toetsen ten tijde van zijn benoeming, was dat echter geen
kansrijk argument.

In werkelijkheid vond men dat hij ongeschikt was omdat hij weigerde mee
te werken aan maatregelen die de belangenverstrengeling tussen DSB bank en
DSB beheer ongedaan zouden maken en die de financiële wurggreep waarin
DSB zat richting Scheringa’s holding zouden beëindigen.
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Dat de toezichthouder bij de bestuurderstoets ook let op het door een be-
stuurder gevoerde beleid, zijn past performance, is in overeenstemming met de
Europese regels, zeker met de conclusies uit vele rapporten over de krediet-
crisis in het achterhoofd. Financiële ondernemingen hebben risicovol beleid
gevoerd, ongunstige cijfers uit de boeken gehouden en ten koste van de con-
sument een hoog rendement nagejaagd.. Bestuurders die dat beleid nog voor-
staan zijn niet geschikt voor hun functie. De Wft geeft alleen onvoldoende
mogelijkheden om dat helder aan te pakken.

De problemen zitten dus in de grensgevallen: de gevallen waarin zorgen be-
staan over de bedrijfsvoering of de commerciële praktijken en de bestuurlijke
houding daarover. Maar er is geen sprake van gebeurtenissen die rechtstreeks
zijn onder te brengen bij een van de duidelijke categorieën van antecedenten
en ook niet van de gedragingen die rechtstreeks kunnen worden teruggevoerd
op een gebrek aan vooraf duidelijk omschreven kennis of ervaring.

Om die grensgevallen te kunnen beoordelen, bieden de regels weinig tot
geen houvast. We beschikken enkel over dat containerbegrip ‘overig’ voor de
betrouwbaarheid en verder over de deskundigheidseisen.

Betrouwbaarheid en deskundigheid – zoals verwoord in de Wft – zijn crite-
ria die we in het bestuursrecht een ‘vage norm’ noemen, een norm waarvan
niet op voorhand al duidelijk is wat die betekent in een concreet geval. De
wetgever heeft in dit geval noodgedwongen de norm vaag gehouden. Aan de
ene kant had hij moeite, in het bijzonder bij die grensgevallen, om de inhoud
van de norm precies te beschrijven, zo groot is de variëteit aan mogelijkheden.
Aan de andere kant kon hijzelf als wetgever ook moeilijk bepalen wanneer
iemand precies betrouwbaar en deskundig is: dat moeten meer gespeciali-
seerde instanties als DNB en AFM doen. Toch zijn die vage normen over de
betrouwbaarheid uitgewerkt in lagere algemeen verbindende voorschriften.
Dat heeft niet veel meer duidelijkheid opgeleverd. Om wat flexibiliteit in de
toepassing te behouden, is die containercategorie ‘overig’ geïntroduceerd –
weer een vage norm.

De Duitsers noemen dergelijke vage normen unbestimmte Rechtsbegriffe,
een fenomeen waarmee ik kort voor mijn afstuderen door toedoen van Ernst
Hirsch Ballin in aanraking ben gekomen. Als afstudeeropdracht gaf hij mij
een ondoorgrondelijk stuk van een Duitse schrijver, waarmee ik dagen heb ge-
worsteld zonder het te kunnen vatten. Mijn redding kwam de avond voor het
afstuderen van de kant van huisvriend Eric, die mij een in zijn eenvoud bril-
jante vraag stelde: Waar gaat het eigenlijk over? Het ging over de invulling van
vage normen ‘mit Beurteilungsspielraum’ en de manier waarop de rechter be-
sluiten moet toetsen.

Een van mijn illustere voorgangers hier aan de UvA, Wim Duk, heeft voor
dit type normen een begrippenkader ontwikkeld, dat wij nu nog aan studenten

  



proberen te leren. Ik doel op de leer van de beoordelings- en beleidsvrijheid
van bestuursorganen, zoals AFM en DNB. Als een bestuursorgaan beoorde-
lings- of beleidsvrijheid heeft, dan moet de rechter – kort gezegd – het inhou-
delijke oordeel, de weging, de eindconclusie zo u wilt, van het bestuursorgaan
respecteren, tenzij die blijk geeft van willekeur/kennelijke onredelijkheid.

Het is zoals het bij mij thuis gaat met de beoordeling of de boontjes gaar
zijn: de kok heeft het laatste woord en niet de tafelgast annex kookcriticus.
Afhankelijk van wie kookt zijn de boontjes dus ofwel zeer knapperig, beetgaar
of slap. De tafelgast moet zich beperken tot de uitspraak of de kok in redelijk-
heid tot het oordeel heeft kunnen komen dat ze gaar waren. Het bereiken van
die terughoudendheid vergt in ons gezin overigens nog veel oefening.

Dat wil niet zeggen dat de rechter niet veel kan doen in een dergelijk geval.
We zien namelijk dat de rechter bij beoordelings- en beleidsvrijheid sterk gaat
kijken naar de onderbouwing van de beslissing: op grond van welke feiten en
welke redenering komt AFM tot de conclusie dat Zalm niet deskundig is? Als
de feiten niet kloppen of de redenering niet deugt, dan zal hij het besluit ver-
nietigen. Klopt dat allemaal wel, maar zou hij zelf niet tot de getrokken eind-
conclusie zijn gekomen (Zalm moet weg), dan zal hij die respecteren, tenzij hij
die conclusie kennelijk onredelijk vindt.

In het verband van ons onderwerp is van belang vast te stellen dat de vage
normen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de deskundigheid beoorde-
lingsvrijheid inhouden volgens vaste jurisprudentie van het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven, de hoogste rechter op dit terrein. Vanzelfspre-
kend is dat niet. Het zijn immers wettelijke begrippen die invulling en uitleg
behoeven. Dat is bij uitstek het werk van de rechter. Maar de wetgever heeft
volgens de rechter in dit geval impliciet aangegeven dat het bestuursorgaan het
laatste woord heeft als het gaat om de conclusie of de vastgestelde feiten ‘de
wettelijke toepassingscondities’ voor de beslissing vervullen.

Die waardering en weging van de feiten in relatie tot de beoordeling over de
betrouwbaarheid en deskundigheid is dus afhankelijk van de invalshoek die
wordt gekozen en de waarde die wordt gehecht aan de verschillende gegevens
in het dossier. Als over hetzelfde dossier een oordeel wordt gegeven door ver-
schillende toezichthouders kan dat dus verschillend uitvallen, met name als
het gaat om grensgevallen. Dat is, zoals u weet, gebeurd in het Zalm-dossier,
waar DNB dezelfde feiten heeft gewogen, maar tot een andere conclusie is ge-
komen dan AFM. Van DNB mocht Zalm wel blijven.

AFM heeft het eigen oordeel dat Zalm het consilium abeundi moest krijgen
zeer prominent naar voren gebracht door dit te gieten in de vorm van een
aanbeveling (art. : Wft). Die figuur is bedoeld voor het geval dat tijdens het
lopend toezicht de niet-vergunningverlenende toezichthouder iets ontdekt wat
van zo’n ernstige aard is, dat (direct) ingrijpen noodzakelijk is. De formele
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aanbeveling helpt dan de ernst van de situatie te benadrukken alsook om de
andere toezichthouder meteen tot actie te dwingen; zo’n aanbeveling kun je
niet op de grote stapel ‘nog doen’ leggen.

Scheltema, die de beoordeling voor de minister van Financiën nog eens
heeft bekeken, merkte daarover op dat het verschil in beoordeling te maken
zou kunnen hebben met de verschillende aard van het toezicht dat DNB en
AFM uitoefenen. Ook wees hij op het verschil in stijl van toezicht houden.
Waar DNB een overredende, bedachtzame stijl hanteert, is AFM wat druisti-
ger. Het is geen geheim dat DNB en AFM een totaal verschillende organisa-
tiecultuur en een verschillend ‘wereldbeeld’ hebben. Daarbij komt dat AFM
graag duidelijk aanwezig is in de maatschappij, terwijl DNB zoveel mogelijk
achter de schermen opereert.

Het leerstuk van de vage normen en de beleids- en beoordelingsvrijheid
helpt ons niet echt om het probleem dat ik vandaag behandel op te lossen.
Hier gaat het niet over hoe de rechter in een concreet geval moet oordelen; het
is geen toetsingsvraag, maar een vraag van interpretatie. De boontjestoets geldt
dus niet, want interpretatie is wel typisch een taak van de rechter. De interpre-
tatievraag is of AFM en DNB onder de normen van deskundigheid en be-
trouwbaarheid uit de Wft ook de past performance, ofwel de geschiktheid van
een bestuurder, in aanmerking mogen nemen.

De Europese regels laten dat toe. In de Wft en de lagere regelgeving zoals die
nu is geformuleerd, zijn alleen die Europese regels te beperkt omgezet. Als
oplossing maakt men gebruik van het feit dat de beide normen door elkaar
lopen en in de toepassing niet gescheiden zijn. Een betere oplossing zou zijn
om de Nederlandse wettelijke begrippen richtlijnconform te interpreteren.

Hierdoor kan het geschiktheidscriterium worden ingelezen in de wet en op die
manier worden meegenomen in de bestuurderstoets. Richtlijnconforme inter-
pretatie kan worden toegepast door de toezichthouders en door de recht-
spraak, en voorkomt afwijking van de bedoelingen van de Europese regelgever.
Dit kan een tussenoplossing zijn, zolang onze wet nog niet is aangepast. Mijn
voorstel is namelijk om de wet te wijzigen en te gaan werken langs de lijnen
van het Britse model.

Het Britse model

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze de Europese eisen op een andere manier
ingevuld. FSA, de Britse toezichthouder, voert ook een ex ante bestuurders-
toets uit: de ‘Fit and Proper test’. Het is een toets op antecedenten zoals wij
die ook kennen voor de betrouwbaarheid. Daarnaast kijkt de FSA naar de op-
leidingskwalificaties en het soort ervaring dat is opgedaan. Verder kan FSA

  



ook bekijken of de bestuurder door ervaring en training heeft laten zien dat hij
geschikt is (suitable) om de beoogde functie uit te oefenen. Deze benadering
komt beter overeen met de Europese regels. Die vragen immers naar vereiste
ervaring om de gezonde en prudente bedrijfsvoering te garanderen. FSA doet
daarmee misschien niet zoveel anders dan DNB en AFM, maar maakt de toets
wel transparant. 

Nog beter doet FSA het met de herbeoordeling van zittende bestuurders, de
hoofdmoot van vandaag. Eenmaal geslaagd voor de bestuurderstoets moeten
‘approved persons’ blijven voldoen aan een set van zeven criteria, die ‘State-
ments of Principle’ worden genoemd. Deze Principles zijn vervolgens uitge-
werkt in een Code of Conduct, dat wil zeggen in gedragsregels die een uitwer-
king geven van de meer vage normering die in de Principles zijn opgenomen.
Deze gedragsregels beschrijven ongewenst gedrag en verwijzen op hun beurt
weer naar de toepasselijke regels in de Britse equivalent van de Wft. Daar-
naast geeft de Code waar nodig een afwegingskader dat, in de vorm van een
catalogus, het gewicht omschrijft van de verschillende factoren die bij de in-
trekking van de goedkeuring zijn betrokken.

Op basis van deze Britse regels zijn in april jl. twee bestuurders van Nor-
thern Rock herbeoordeeld en uit hun functie gezet. De een, David Baker,
was directeur van de Debt Management Unit. In die hoedanigheid kwam hij
erachter dat bepaalde ‘slechte’ leningen door een boekhoudkundige truc niet
zichtbaar waren in de cijfers. Dat waren er in  zoveel dat de cijfers te roos-
kleurig werden voorgesteld. Het leek een beetje op wat bij DSB ook is gedaan
met achterstallige leningen. Baker nam wel maatregelen om de cijfers op den
duur in overeenstemming te krijgen met de werkelijkheid, maar hij kaartte de
zaak niet aan bij het comité dat over het risicomanagement ging. Hij deed dat
niet omdat hij voorzag dat degene die verantwoordelijk was voor het weglaten
anders ontslagen zou worden. Het niet melden gaf volgens FSA blijk van
ongeschiktheid als bestuurder, omdat Baker niet voldeed aan Principle , de
eis van integriteit. Daaraan is volgens de gedragsregels onder meer niet vol-
daan als de bestuurder zijn bestuur niet informeert over de onjuistheid van
bepaalde gegevens.

‘An approved person must act with integrity in carrying out his controlled
function.’

Principle  is uitgewerkt in APER (Code of Practice for Approved Persons).
Daarin staat:
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‘APER ...E
In the opinion of the FSA, conduct of the type described in (…) APER ..
does not comply with Statement of Principle .’
‘APER .. E
Deliberately failing to inform, without reasonable cause: (…)
() his firm (…) of the fact that their understanding of a material issue is
incorrect, despite being aware of their misunderstanding, falls within APER
.. E.’

Het werd nog erger. Baker wisselde van functie en kreeg in zijn nieuwe be-
stuursfunctie informatie over de bewuste onjuiste cijfers. Ook toen deed hij
niets. Integendeel, hij schepte in een uitzending op over het feit dat Northern
Rock in verhouding zo weinig achterstallige leningen in de cijfers had. De
koers van de aandelen Northern Rock steeg en Baker verkocht een deel van
zijn aandelen met winst. Baker kreeg een absoluut bestuursverbod, omdat hij
niet voldeed aan de standaard voor integriteit; met name werd hem aangere-
kend dat hij naar buiten toe een vals beeld aan de markt had geschetst.

De tweede, Richard Barclay was senior manager bij dezelfde afdeling als
Baker en kreeg een beroepsverbod, maar enkel voor bestuursfuncties. Dit ge-
beurde omdat hij er niet voldoende op had toegezien dat procedures werden
toegepast die ervoor zorgden dat achterstallige leningen correct werden afge-
handeld en op de juiste wijze binnen de firma werden gerapporteerd. Zijn
vaardigheden en inzet (diligence) voor zijn taak schoten daarom tekort.

Hier zie je toegepast normen die wij in Nederland hetzij onder ‘betrouw-
baarheid’, hetzij onder ‘deskundigheid’ moeten vatten. Dat zou met dit voor-
beeld nog wel kunnen, maar niet met het volgende.

Eind mei  kwam het geval van Johnny Cameron, directeur bij Royal
Bank of Scotland, in de pers. Dit leek ook wel een beetje op het geval van de
bestuurders van DSB. Zijn divisie was verantwoordelijk voor de grote verliezen
die RBS in  leed als gevolg van de overname van ABN Amro. De FSA
deed een jaar lang onderzoek naar de rol van Cameron in het bijna-faillisse-
ment van RBS en bereikte een schikking met hem. Hij kreeg dus geen formeel
bestuursverbod, en in ruil daarvoor beloofde hij geen bestuurdersfunctie meer
te zullen bekleden en evenmin een fulltime functie in de financiële wereld.

Dit kon FSA zo doen op basis van de Code of Conduct die ik net noemde; zijn
divisie had transacties gedaan zonder goed na te denken over het risico dat
RBS daarmee liep. Dit gedrag is in de APER gedragscode benoemd als strijdig
met Principle , dat luidt: ‘An approved person must act with due skill, care
and diligence in carrying out his controlled function.’ Dit is als volgt uitge-
werkt:

  



‘Undertaking transactions without a reasonable understanding of the risk
exposure of the transaction to the firm falls within APER .. E.’

APER .. E bepaalt welk gedrag een schending inhoudt van Prinicple .

De Britse regels maken het zo mogelijk om iemand op een heldere manier te
beoordelen op past performance en dus geschiktheid.

Uit deze en andere voorbeelden kunnen we afleiden dat FSA dezelfde in-
valshoek heeft als AFM en DNB. Het gaat ook FSA om gedrag dat wijst op
ongeschiktheid voor de betrokken functie. De gedragsregels voor ‘approved
persons’ zijn zo geformuleerd dat zij ongewenst gedrag identificeren. Hierdoor
is de toets van FSA zeer transparant: het gedrag wordt geanalyseerd en er
wordt bepaald of dat gedrag voorkomt op de lijst van ongewenste gedragingen.
Zo ja, dan wordt de ernst van het ongewenste gedrag bepaald en een conclusie
getrokken over de geschiktheid voor de toekomst.

Dit werkt op twee manieren. Wanneer iemand in een bestuursfunctie wordt
benoemd bij een andere firma wordt het naleven van de gedragsregels betrok-
ken bij de fit and proper-test en geven zij een invulling van een deels vage
normering. Wanneer iemand zich niet voldoende houdt aan de gedragsregels,
kan dat een aanleiding zijn voor een gedeeltelijk of een volledig bestuurs- of
beroepsverbod. In beide gevallen is duidelijk aan welke regels de geschiktheid
van een bestuurder wordt afgemeten en op welke punten hij niet voldoet.

Zie ik het goed, dan doen DNB en AFM dat niet anders: ook zij analyseren
gedrag en bepalen of dat gedrag ongewenst is. Dan hebben ze echter het pro-
bleem dat de toetsingsmaatstaven uit de Besluiten niet aansluiten bij de werke-
lijke beoordeling. Die regels geven duidelijkheid over gedrag dat duidt op het
ontbreken van integriteit voor zover het is te brengen bij de opgesomde ante-
cedenten, maar niet over ander gedrag. Er is weliswaar de containercategorie
‘overig’, maar die is te onbestemd om nog te voldoen aan het rechtszekerheids-
beginsel. Verder is gedrag dat duidt op incompetentie en disfunctioneren vrij-
wel niet onder te brengen bij regels die gaan over ervaringsjaren en diploma’s.

Bovendien is het gevolg van het zakken voor de fit and proper-hertest, zoals
gezegd, verschillend. In Nederland betekent dit in ieder geval een bestuursver-
bod; ander functies in de financiële wereld blijven in principe mogelijk, al kan
het de facto uitlopen op een totaal beroepsverbod, omdat bedrijven iemand
met zo’n smet niet zomaar willen aannemen. Volgens de Britse aanpak bepaalt
FSA, afhankelijk van de functie en de aard van de misdraging, of iemand hele-
maal geen functie meer mag uitoefenen bij financiële ondernemingen – zoals
Baker – of dat alleen bepaalde soorten functies niet meer toegankelijk zijn –
zoals voor Barclay. Dit heeft te maken met de fijnmazige differentiatie van
functies die onder toezicht van FSA staan: niet alleen bestuursfuncties, maar
ook andere leidinggevende functies. Een absolute uitsluitingsgrond, zoals in
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Nederland de veroordeling wegens bepaalde strafbare feiten, bestaat helemaal
niet.

De Britse regels zouden in het Nederlandse systeem mogelijk worden ge-
schaard onder de categorie ‘beleidsregels’. Wat daarvan zij: wanneer de mate-
riële normering, hetzij in beleidsregels, hetzij in algemeen verbindende voor-
schriften, naar het Britse voorbeeld worden verhelderd, zullen de kenbaarheid
van de normering, de transparantie van de besluitvorming en de rechtszeker-
heid voor de betrokkenen erop vooruitgaan.

In de Code Banken is een aanzet gegeven voor regulering die lijkt op de
Britse. Op grond van bepaalde uitgangspunten, ‘principes’ genoemd, moeten
bestuurders van banken voldoen aan bepaalde eisen van zorgvuldigheid, des-
kundigheid en integriteit. Een programma van permanente educatie zorgt er-
voor dat bij voortduring aan de eisen wordt voldaan. De Code is zelfregulering
en de principes zijn nader uitgewerkt in beschrijvingen van kennis en professi-
onele kwalificaties. De Britse regeling geen echter meer duidelijkheid, omdat
daarin alleen de vereiste kwalificaties worden beschreven, maar ook – en voor-
al – is vermeld wanneer daaraan niet meer wordt voldaan.

Tot slot

De normering voor de bestuurderstoets moet worden aangepast, want hij is
niet meer van deze tijd. De normen moeten tot uitdrukking brengen dat be-
stuurders ook op hun past performance en hun geschiktheid voor het vak wor-
den beoordeeld. Deze moeten ook buiten twijfel staan. Het Britse model, waar-
bij de fit and proper-test is gekoppeld aan een reeks van vooraf kenbare
gedragsregels, is een voorbeeld van hoe het ook kan.

Beste studenten, ook dit is bestuursrecht. De algemene systematiek die we
jullie leren, valt toe te passen op ieder bijzonder terrein, zoals het fascinerende
financiële bestuursrecht. Soms lijkt het algemene bestuursrecht een mandarij-
nenwetenschap. Wij als bestuursrechtgeleerden moeten daarom de verant-
woordelijkheid nemen – en dit is een oproep! – om het vak weer terug te
brengen naar de uitgangspunten en beginselen.

Tot slot nog enkele dankwoorden. Op de eerste plaats aan het College van
Bestuur, het bestuur van de faculteit en de leden van de benoemingsadvies-
commissie voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld.

Dan de mensen van de leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht, en zeker het
team van bestuursrecht, die me met veel warmte in hun midden hebben opge-
nomen. Ik noem met name Arnout Klap en Tineke van Stralen, die mij met
veel geduld en hartelijkheid nog steeds wegwijs maken.

  



Ik dank ook mijn kleine leescommissie bestaande uit Arnout, Marleen Wes-
sel en Pieter Krop voor hun hulp bij de voorbereiding van dit verhaal. Ik kijk
verder naar de deelnemers aan de onderzoeksgroep Marktordening. Jullie en-
thousiaste deelname en bijdragen zijn inspirerend en zullen wat mij betreft
later in het jaar leiden tot meer vastomlijnde plannen voor gezamenlijk onder-
zoek.

Beste Edgar, op onze samenwerking bij het Icesave-onderzoek kijk ik met
plezier terug. Je zorgt voor een stimulerend onderzoeksklimaat op het gebied
van marktordening, energievraagstukken en financieel recht. Ik hoop daar zelf
in samenwerking met jou nog verder vorm aan te geven.

Beste Ben (Schueler), ik sta op de schouders van een reus, figuurlijk dan. Jij
behoort immers tot de top van ons vakgebied. Jouw openhartige informatie
over de goede en minder goede kanten van de baan hebben me overtuigd dat
de UvA een goede keuze is.

Lieve Ernst, je bent mijn Doktor-Vater en intussen ben je ook al een paar
keer opa geworden. Van jou heb ik geleerd om uit te gaan van grondbeginselen
en systematische uitgangspunten, om over de schutting te kijken en om niet
bang te zijn eens een heel ander terrein te gaan onderzoeken. Onze contacten
lopen al jaren vooral langs virtuele weg, maar zijn er niet minder hartelijk om.
Ik koester me in jouw vriendschap.

Lieve andere vrienden en familie, dat geldt ook voor jullie: niets fijner dan
jullie gezichten hier voor me te zien.

Lieve mam, u was lang voor de Dolle Mina’s al geëmancipeerd. Als geen
ander begrijpt u hoe zwaar het soms is werk en zorg te combineren. Uw prak-
tische hulp en morele steun zijn heel fijn geweest. Als ons pap, destijds niet zo
voor de emancipatie, naast u zou hebben gezeten, zou ik hem geplaagd hebben
met wat hij in mijn poesiealbum schreef: ‘Orde, tucht en discipline, en nimmer
blijven grienen’, een spreuk die me altijd bijgebleven is. Daarom, en om al het
andere, is dit verhaal aan hem opgedragen.

Michiel en Jasper, jullie maken er een bende van in huis. Een gezellige ben-
de, wel te verstaan, met veel discussie, veel aanloop van vrienden en niet te
vergeten de ‘Kleine Witz’. Genieten, iedere dag weer.

Lieve Roland, ‘ik wou nog iets briljants opmerken’, maar dat doe ik zo met-
een bij de borrel wel. Daarvoor nodig ik jullie van harte uit.

Ik heb gezegd.
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Noten

. Uitgebreide versie van mijn inaugurele rede, uitgesproken op mei . Het onder-
zoek voor deze tekst werd afgesloten op  mei . Incidenteel zijn publicaties die
nadien zijn verschenen in deze versie verwerkt. Het ontwerp voor de nieuwe Beleids-
regel Deskundigheid van AFM en DNB kon niet meer worden meegenomen. Ver-
melde websites zijn het laatst geraadpleegd op  augustus . Ik dankMarleenWes-
sel, promovenda financieel toezicht bij de leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht, voor
haar fabuleuze onderzoekswerk ter voorbereiding en ter publicatie van deze oratie.

. In de uitnodiging werd deze oratie aangekondigd onder de titel: ‘Buiten twijfel. De
betrouwbaarheidstoets in de financiële regelgeving’. Zie over het bestuurdersonder-
zoek van AFM en DNB naar het functioneren van Zalm het rapport van M. Scheltema:
Bijlage bij Kamerstukken II, /,  , nr.  en nr. .

. Zie: Jaarverslag DNB , maart , p. ; Jaarverslag AFM , p. : ‘Het integri-
teitstoezicht is in grote mate afhankelijk van adequate signalen over normschendingen
uit externe bronnen. In  zijn in totaal  onderzoeken afgerond naar aanleiding
van signalen van marktpartijen.

. Zie art. : – : (prudentieel toezicht), en : – : (gedragstoezicht) Wet op het
financieel toezicht (Wft).

. Citaten ontleend aan: http://en.wikiquote.org/wiki/Yes,_Minister#Episode_Six:
_The_Quality_of_Life.

. Verloren krediet, Eindrapport Parlementair onderzoek financieel stelsel, Kamerstuk-
ken II /,  , nr. -, p. -.

. Het rapport van de Special Investigation Commission (SIC) over de ontwikkelingen
die geleid hebben tot de val van de drie grootste banken in IJsland van  april  is
te vinden op http://sic.althingi.is/.

. Hoorzittingen over onder meer ‘de rol van zakenbanken’ in de financiële crisis vonden
plaats voor de Permanent Subcommittee on Investigations van de Senaat. Zie http://
hsgac.senate.gov.

. De SEC, de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten, klaagde Goldman
Sachs en één van leidinggevenden van de firma op  april  aan wegens fraude. De
zaak is inmiddels geschikt. Zie voor de details: Litigation Release No.  / April ,
, Securities and Exchange Commission v. Goldman, Sachs & Co. and Fabrice
Tourre,  Civ.  (BJ) (S.D.N.Y. filed April , ).

. Rapport van de Commissie van onderzoek DSB bank, Den Haag,  juni ; Bijlage
bij Kamerstukken II, /,  , nr. .

. Zie het rapport van De Larosière, d.d.  februari , te vinden op: http://ec.europa.
eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.

. Die zijn terecht ook wel ‘zelfrijzend bakmeel’ genoemd, want het aantal bij het toezicht
betrokken gremia rijst de pan uit. Zie J.C. van Haersolte en H. van Meerten, ‘Zelfrij-
zend Europees bakmeel: de voorstellen voor een nieuw toezicht op de financiële sec-
tor’, NTER , nr. , p. -.

. Richtlijn //EG en richtlijn //EG, gebaseerd op het Bazel II akkoord en
van kracht per  januari , Pb.  L . Zie onder meer: SER, Regulering en toe-

  



zicht financiële sector: Nieuwe EU voorstellen, mei , hoofdstuk : ‘Voorstellen voor
versterking van het toezicht’.

. Zie: BIS e jaarverslag, The BIS: mission, activities, governance and financial results,
p. , te vinden op http://www.bis.org/publ/arpdf/are.htm; DNB, ‘Aanpassingen
Bazels raamwerk voor bankentoezicht’, DNB Kwartaalbericht, december , te vin-
den op http://www.dnb.nl/nieuws-en-publicaties/publicaties-dnb/kwartaalbericht/.
Een recente analyse van een van de instrumenten is te vinden in: Mathias Drehman
c.s., ‘Countercyclical capital buffers: exploring options’. BIS Working PapersNo. , te
vinden op http://www.bis.org/publ/work.htm.

. Zie bij voorbeeld de getuigenis van Goldman Sachs bankier Joshua S. Birnbaum voor
de Senaatscommissie: http://nos.nl/l/tcm:-/.

. Zie Rapport Commissie De Wit, p. -.
. Uit onderzoek blijkt dat de goede reputatie van een bestuurder van een bedrijf niet

leidt onder slechte resultaten, ook wanneer hij geen afdoende verklaring voor die re-
sultaten weet te geven. Zie: Anna M. Cianci en Steven Kaplan, The effect of CEO repu-
tation and explanations for poor performance on investors’ judgments about the com-
pany performance and management, Accounting, Organization and Society, Vol. ,
Issue , May , p. -.

. Zie bijvoorbeeld het SER-advies Consumentenrechten in de interne markt, (http://
www.ser.nl/~/media/DB_Adviezen/_//b.ashx) en het Commissie-
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consu-
mentenrechten, COM ()  def.

. Zie diens oratie van  april : De kartelhel, nng.
. Zie de plicht tot onderzoek van artikel  en de uitsluitingsgronden van artikel  Be-

sluit aanbestedingsregels overheid (Bao) en de Beleidsregels integriteit en uitsluiting
bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren (Stcrt. , nr. , p.  en Stcrt. , nr. ,
p. ).

. T. de Lange, Privatisering van de handhaving van illegale tewerkstelling, voordracht
gehouden op het symposium ‘Privatisering in het vreemdelingenrecht?’, UvA,  de-
cember .

. Zie artikel Wet toezicht accountantsorganisaties. Dit artikel is uitgewerkt in het Be-
sluit toezicht accountantsorganisaties en in de Beleidsregel betrouwbaarheid personen
Wet toezicht accountantsorganisaties.

. Aanvankelijk was het doel van regulering enkel om de grootste misstanden te voorko-
men en ervoor te zorgen dat het beleggende publiek erop kon vertrouwen dat een
aanbieder van beleggingsproducten voldeed aan redelijke eisen van deskundigheid en
betrouwbaarheid. Zie de wetsgeschiedenis van de Wet effectenhandel, Kamerstukken
II, /, , nrs. -, p. . Zie voor de ontwikkeling van de regulering op de beurs,
C.M. Grundmann-van de Krol, Koersen door de Wet op het financieel toezicht, Den
Haag: Boom juridische uitgevers , p. -.

. Zie artikel  en  herziene Bankenrichtlijn / en artikel  MiFID-richtlijn, Mi-
FID staat voor Markets in Financial Instruments Directive, //EG.

. Die wet is overigens wetstechnisch gezien een gedrocht.
. Ik gebruik de term ‘financiële onderneming’ in de zin van de definitiebepaling in de

Wft.
. Zie onder meer artikel : en :Wft.

   - 



. Artikel : en : en : en : Wft. Deze eis geldt ook voor houders van gekwalifi-
ceerde deelnemingen, omdat zij als belangrijk aandeelhouder ook invloed kunnen uit-
oefenen op het beleid van de onderneming. Zij moeten een verklaring van geen be-
zwaar hebben voor het houden van die gekwalificeerde meerderheid, omdat hun
betrouwbaarheid in dat kader wordt beoordeeld.

. Artikel :Wft voor beleggingsdiensten.
. Zie de artikelen : en :Wft voor een taakomschrijving.
. Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft. Stb. , .
. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit prudentiële re-

gels Wft. Stb. , , en Stb., , sindsdien meermalen gewijzigd.
. Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel : en : Wft, Stcrt.

, .
. Jaarverslag  DNB, maart , p. .
. Gemiddeld vijf per jaar. Vaker worden aanvragen ingetrokken ( tot  keer per jaar).

Zie Jaarverslag  DNB, p. .
. Zie artikel : en :Wft.
. CBb  september , AWB /, LJN: AU, JOR , , m.nt. M.J.C. Somsen.

CBb  september , AWB /, LJN: AY, JB , , en JOR ,  m.
nt. D.R. Doorenbos, M.J.C. Somsen. Op  september  wees het CBb ook een uit-
spraak waarbij niet AFM, maar DNB partij was: AWB /, LJN: AU.

. Zie Rb Amsterdam  februari , LJN: AS, NJ ,  en AS, JOR , 
m. nt. F.G.H. Kristen, en AS; Hof Amsterdam  juni , LJN: BD, JOR
, m. nt. F.G.H. Kristen en LJN: BD.

. Rechtbank Amsterdam  december , LJN: BH, JOR , , m. nt. B.P.M.
van Ravels. Deze gang van zaken is een mooie illustratie van de problemen die kunnen
ontstaan als gevolg van de rechtsmachtverdeling in Nederland. Zie hierover B.J.
Schueler, Preadvies staatsrechtconferentie  ‘De aangesproken staat’: Aan de rech-
terlijke macht is opgedragen het verknippen van geschillen over publiekrecht en over
schuldvorderingen, nng.

. Hof Amsterdam in zijn tussenarrest van  juni , LJN: BN. Het Hof overwoog
dat AFM en DNB voor % aansprakelijk zijn voor nader te motiveren schade, ge-
leden tussen het ontslag van beide bestuurders op  april  tot aan beide strafver-
oordelingen, op  februari  (Voûte) respectievelijk maart  (Palthe).

. Een aanwijzing is een besluit (artikel :Wft). Het niet opvolgen van een aanwijzing is
een overtreding die kan leiden tot verdere sancties, zoals een boete.

. Zie D.R. Doorenbos, Het bestuursverbod, Ondernemingsrecht -, p. -.
. Zie artikel  io  c.q. WvSr.
. Zie http://www.quotenet.nl/biz/domme-jonkheer-pakt-miljoenen.php en Hof Den

Haag  juli , LJN: BJ, JOR , m. nt. G.P. Roth.
. HR  februari , LJN: AX, AB ,  m. nt. B.P.M. van Ravels; JA , 

m. nt. G.E. van Maanen; JB ,  m. nt. GEvM; JOL , ; JOR ,  m. nt.
G.P. Roth; NJ , .

. Zie hierover G.P. Roth, De bestuurder als derde-belanghebbende bij besluiten van de
toezichthouder JOR plus , p. -. De rechtspraak werd gewijzigd in CBb  ja-
nuari , AWB /, LJN: AN, AB , m. nt. J.H. van der Veen.

. Kamerstukken II, /,  , nr. .
. Artikel  e.v. en Bijlage A Besluit Gedragstoezicht.

  



. Artikel  e.v. en Bijlage A Besluit prudentiële regels.
. Zie voor een overzicht van de jurisprudentie voor inwerkingtreding van de Wft: R.

Stijnen, De betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders van financiële instellingen door
de AFM en DNB, FR , nr. -, p. -.

. Zie artikel  en Bijlage A bij het Besluit prudentiële regels.
. CBb maart , AWB /, LJN:, JOR , m. nt. G.P. Roth.
. CBb  juli , AWB /, LJN: BB, JOR , . Zie ook Rb Rotterdam 

juli , LJN: BJ.
. CBb  juli , AWB /, LJN: BB, JOR , .
. Idem.
. CBb  oktober , AWB /, Geldwijzer, LJN: BG, JOR , .
. Zie CBb  augustus , AWB / LJN: AG, JOR ,  m. nt. C.M.

Grundmann-van de Krol.
. CBb  januari , AWB /, LJN: AA, JOR , .
. Artikel :, lid  BW (oprichting NV), en artikel :, lid  BW en de Beleidsregels

preventief toezicht op vennootschappen , Stcrt. , , p. , zoals gewijzigd.
. CBb  november , AWB /, LJN: AZ, JOR ,  en CBb  februari

, AWB /, Whitehall, LJN: BC.
. Zie CBb  december , AWB /, Amstel Capital, LJN: BK, JOR , : er

zijn vier jaar verstreken na een last onder dwangsom.
. Preciezer: tot acht jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis, artikel  Besluit

Gedragstoezicht Wft en artikel  Besluit prudentiële regels Wft.
. CBb maart , AWB /, LJN:, JOR , m. nt. G.P. Roth.
. Met dank aan Marianne van der Ham enMichel van Ierland van het CBb, die voor mij

alle uitspraken van het CBb sinds  opgezocht hebben. Bij de survey is ook de
rechtspraak van de rechtbank Rotterdam betrokken.

. Als iemand bijvoorbeeld wordt verdacht van betrokkenheid bij belastingfraude en
valsheid in geschrifte omdat hij effectentransacties heeft gefingeerd, dan is dat een
antecedent dat mag worden betrokken bij de beoordeling. Zie CBb  april ,
AWB /, LJN: AE, AB , m. nt. I.C. Vlies; JOR , .

. Of het verstrekken van onjuiste informatie omtrent zeggenschap, zie CBb  juli ,
AWB /, LJN: BB, JOR , .

. Zie bijvoorbeeld CBb  april , AWB /, FinResult, LJN: AO, AB ,
m. nt. I.C. Vlies, JOR , m. nt. C.M. Grundmann-van de Krol.

. CBb  april  AWB /, LJN: AE,
AB , , m. nt. I.C. Vlies, JOR , . Zie ook CBb  maart , AWB /
, LJN: AS, AB , m. nt. I.C. Vlies, JOR , .

. CBb  januari , AWB /, LJN: AA, JOR , .
. Zie Bijlagen A en C bij het Besluit prudentiële regels Wft respectievelijk Besluit Ge-

dragstoezicht Wft.
. Daaronder begrepen de ondercategorie ‘andere feiten en omstandigheden’ van de wel

benoemde categorieën. Zie Bijlage A Besluit prudentiële regels en Bijlage C Besluit Ge-
dragstoezicht, punten ., ., . en ..

. Hof Den Haag  juli , LJN: BJ, JOR , m. nt. G.P. Roth.
. Zie CBb  juni , AWB /, LJN: AB, All Options, JOR , , m. nt. C.

M. Grundmann-van de Krol.
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. CBb  juli , AWB /, LJN: AN, AB ,  m. nt. J.H. van der Veen, LJN
AG, JOR , m. nt. C.M. Grundmann-van de Krol.

. CBb  juli , AWB /, LJN: BB, JOR , .
. Dit was de door de voorganger van AFM, de Stichting Toezicht effectenverkeer, ge-

volgde redenering in CBb  januari , AWB /, LJN: AA, JOR , .
. Zie hierover Frederick F. Reichheld, Learning from Customer Defections, Harvard

Business Review, March-April , Vol. , Issue , p. -.
. Zie over de terugroepactie: http://www.toyota.nl/nieuws/nieuws__recall.aspx.
. Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel : en :, Stcrt. , nr.

.
. De punten C en D zijn alleen verplicht voor diegenen die dit in hun portefeuille heb-

ben.
. Zie Bijlage B Besluit Gedragstoezicht. Het Besluit prudentiële regels Wft kent een der-

gelijke bijlage niet.
. CBb  juli , AWB /, LJN: AN, AB ,  m. nt. J.H. van der Veen, LJN

AG, JOR , m. nt. C.M. Grundmann-van de Krol.
. Zie CBb  augustus , AWB / LJN: AG, JOR ,  m. nt. C.M.

Grundmann-van de Krol. CBb  januari , AWB /, LJN: AA, JOR ,
.

. CBb  maart , AWB /, LJN: AS, AB ,  m. nt. I.C. Vlies, JOR
, .

. Zie CBb  juni , AWB /, LJN: AB, All Options, JOR , , m. nt.
C.M. Grundmann-van de Krol.

. Zie het rapport Naar herstel van vertrouwen, Adviescommissie Toekomst Banken, te
vinden op de site van de NVB, Nederlandse Vereniging voor Banken, http://www. nvb.
nl.

. Zie het rapport van Scheltema over Zalm, Bijlage bij Kamerstukken II, /,  ,
nr. , p.  en .

. Krantenberichten inHet Financieele Dagblad en berichten van RTL-Z dienden mij ten
tijde van het uitspreken van deze oratie als bron. Ik vond nadien bevestiging in het
rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank, p. -.

. Zie het rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank, p. . Deze legal opinion
van Nauta Dutilh d.d.  oktober  is gepubliceerd op www.nrc.nl/multimedia/ar-
chive//_a.pdf (laatst geraadpleegd op  augustus ).

. Bij besluit van  december  en  december  was Scheringa nog betrouwbaar
en deskundig bevonden. De stukken daarover vind u, naast een uitgebreider dossier
over DSB op: http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/
/weken_//__DNB_liet_DSB-probleem_ontsporen.xml.

. Zie Arnout Klap, Vage normen in het bestuursrecht, diss. Leiden , in het bijzonder
p.  en .

. Zie over deze ‘kat in de zak’ G.P. Roth, Over de kenbaarheid van de norm, in: M.
Jurgens/ R. Stijnen (red.), Compliance in het financieel toezichtrecht, Kluwer: Deventer
, p. - ().

. Meer over de Duitse benadering is te vinden in het boek van Arnout Klap, p. -.
. Zie W. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RM Themis , p. - en

Beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid, RM Themis , p. -. De leer van Duk
is fraai uitgelegd door Schlössels, NTB , , afl. , p. .

  



. Zie onder meer CBb  april , AWB /, LJN: AE, AB , m. nt. I.C.
Vlies, JOR ,  en  juni , AWB /, LJN: AE, AB , , JOR ,
.

. Zie het rapport van Scheltema, Bijlage bij Kamerstukken II, /,  , nr. .
. Kamerstukken II, /,  , nr. , p.  en  en nr. , p.  en .
. Zie zijn rapport, p. .
. Vanuit een bepaalde theorie in de sociologie zou verklaard kunnen worden wat er in

het Zalmdossier is gebeurd. Het gaat om het Actor-Centered Institutionalism, zoals
ontwikkeld door Fritz W. Scharpf in zijn boek Games real actors play: Actor-Centered
institutionalism in policy research, . Voor ons als juristen is het zinvol en nood-
zakelijk om kennis te nemen van dergelijke theorieën. Het helpt ons namelijk om na te
denken over de effectiviteit van regels en beslissingen, en te begrijpen hoe regels wor-
den opgevat en gebruikt.

. Zie hierover J.M. Prinssen, Doorwerking van Europees recht, Kluwer: Deventer ,
p. -.

. The Fit and Proper test for Approved Persons, te vinden op http://fsahandbook.info/
FSA/html/handbook/FIT (FIT . an .). Deze test geldt voor alle personen die een
‘controlled’ functie uitoefenen en gaat daarmee verder dan de Nederlandse regelge-
ving. Zie voor een overzicht en uitleg: Ian P. Dewing en Peter O. Russell, The individu-
alization of corporate governance: The approved persons’ regime for UK financial ser-
vices firms, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. , No. , , p. -
.

. Uit een overzicht van CESR blijkt ook welke landen een fit and proper-test doen en hoe
de verschillende lidstaten informatie verzamelen voor de beoordeling. Zie CESR/-
, in het bijzonder p.  en , te vinden op de website van CESR: www.cesr.eu.

. Zie http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/APER.
. Sect.  Financial Services and Markets Act . De consequentie van invoering van

dit gepersonaliseerde systeem is geweest dat de goedgekeurde leidinggevenden zich
meer bewust zijn gaan worden van hun beslissingen en de afwegingen die daaraan ten
grondslag liggen. Op hun beurt zijn zij weer strengere eisen gaan stellen aan de proces-
sen en de verantwoording daarvan binnen hun bedrijf. Zie Dewell en Russell, a.w.,
p. .

. Final notice FSA to Richard Barclay, d.d.  april  (Managing Credit Director), en
Final Notice FSA to David Baker, d.d.  april .

. Strijd met APER .. E en G. Het ging om Richard Barclay, die ook uit zijn functie
werd gezet; zie hierna.

. Dit is in strijd met Principles  en , zoals uitgewerkt in . en . APER.
. Zie FSA Statement on Johnny Cameron, mei , te vinden op: http://www.fsa.gov.

uk/pages/Library/Communication/PR//.shtml.
. APER ... E: ‘In the opinion of the FSA, conduct of the type described in APER ..

E, APER .. E, APER .. E, APER .. E, APER .. E, APER .. E or APER
.. E does not comply with Statement of Principle .’

. Zie bijvoorbeeld Final Notice FSA to Sean Julian Pignatelli, d.d.  november .
. Code Banken van de Nederlandse Vereniging voor Banken, d.d.  september , te

vinden op www.nvb.nl. De Code is per  januari  in werking.

   - 
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