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‘But banking is not like other sectors. The fact that many banks made decisions in the same way as
other companies was itself a key driver of the crisis, a big problem, but not one that regulators had
adequately identified. In some other sectors we want bold risk-taking, which might sometimes result in
failure, shareholder loss or even the danger of bankruptcy. But banking is different.’
Turner 2010.

‘The assumption increasingly was that markets knew best, while regulators knew next to nothing.’
Wolf 2014, p. 124.

‘Financial regulation matters now as it has never before’.
Moloney, Ferran & Payne 2015.
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Den Haag, augustus 2016
Kleis Broekhuizen
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Proloog
Deze studie gaat over de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht in het financieel
toezichtrecht, in het bijzonder met betrekking tot banken. Hoewel deze begrippen een centrale plaats
innemen in het financieel toezichtrecht, lijkt er geen (volledige) duidelijkheid over hun juridische
betekenis te bestaan. Dit gebrek aan duidelijkheid leidt niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en
politieke debatten over noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg
dat beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan, worstelen met
het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen (nader) normeren. Om hierin
verandering te brengen is het belangrijk de betekenissen van de begrippen nader te duiden en in kaart
te brengen. Dit is het hoofddoel van de studie.
Het punt van vertrek is het belang van de klant binnen de context van het parool klant centraal. Naar
aanleiding van de kredietcrisis leeft breed de overtuiging dat de klant - weer en/of meer - centraal
moet staan. De portee hiervan is echter niet helder.
De mist rond klant centraal is al meteen ontstaan bij de lancering ervan in maart 2009, toen de
Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas) naar aanleiding van de kredietcrisis haar
rapport met aanbevelingen uitbracht ter verbetering van het functioneren van de Nederlandse bancaire
sector. Een key takeaway van het rapport is dat de klant centraal moet staan. De Commissie Maas
beval aan dat ‘banken in hun afweging van de belangen van klanten, aandeelhouders, werknemers en
de samenleving waarin zij opereren, het primaat weer moeten gaan leggen bij het belang van de klant’.
Hieruit kan worden afgeleid dat de Commissie Maas van oordeel was dat het belang van de klant
binnen de context van het zogenaamde vennootschappelijk belang steeds de boventoon moet voeren.
Op die manier, zo valt uit het rapport op te maken, zou bereikt kunnen worden dat banken zich niet
langer laten dirigeren door het - als gevolg van de crisis - zo verfoeide (korte termijn)
aandeelhoudersbelang.
Dit kernidee van de Commissie Maas werd echter direct algemeen ten grave gedragen, omdat het niet
zou sporen met het in ons land vigerende stakeholders-model, waarin geen enkel belang steeds
onwrikbaar voorop (centraal) kan - of mag - staan. Wel werd klant centraal in algemene zin een
symbool voor een nieuw elan in de bancaire sector, voor een wezenlijk geachte cultuur- en
mentaliteitsverandering, evenwel zónder dat aan het begrip een eenduidige betekenis werd toegekend.
Dit is vervolgens gaan wringen.
De AFM plaatste klant centraal binnen het perspectief van de zorgplicht die banken jegens hun klanten
moeten betrachten door daaraan, kort gezegd, de bedoeling toe te dichten dat altijd in het belang van
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de klant moet worden gehandeld. DNB heeft in het midden gelaten wat volgens haar onder klant
centraal moet worden verstaan, terwijl de Commissie Maas het begrip nu juist had gepresenteerd
binnen het kader van corporate governance, dat een kerntoezichtthema van DNB is. De NVB heeft
klant centraal in de Code Banken vertolkt door het begrip als het ware te hybridiseren tot een begrip
dat zich beweegt tussen (i) het klantbelang als deelbelang binnen de lijnen van het vennootschappelijk
belang en (ii) het klantbelang binnen het verband van de zorgplicht die de bank in (pre)contractuele
relaties jegens de klant heeft. De minister van Financiën heeft in de loop der tijd uiteenlopende
interpretaties van klant centraal gehanteerd, maar heeft uiteindelijk in de Regeling Bankierseed de
aanbeveling van de Commissie Maas vrijwel geheel overgenomen. Met deze formulering in de
Regeling Bankierseed wordt volgens de minister niet afgeweken van het stakeholders-model, maar
wordt ‘het bijzondere en kwetsbare belang van de klant’ benadrukt. Deze summiere toelichting geeft
weinig richting aan de inhoud van het begrip klant centraal.
Dit laatste zou geen probleem zijn als het zou gaan om de invulling of de uitwerking van een op zich
duidelijk omlijnde open norm, om het - in het licht van specifieke feiten en omstandigheden - bepalen
van een microbetekenis op basis van een helder gedefinieerde macrobetekenis. Nu het echter (ook)
gaat om de vraag wat klant centraal überhaupt (allemaal) inhoudt - en aldus de macrobetekenis niet
helder is -, is het wel problematisch. Het leidt er niet alleen toe dat bankiers iets onbestemds zweren of
beloven, het doet tevens de vraag rijzen of klant centraal sturing kan geven aan een cultuur- en
mentaliteitsverandering. Om een principieel gedragsrichtsnoer te kunnen zijn, is nadere duiding van
klant centraal belangrijk.
In de juridische literatuur wordt klant centraal veelal gepositioneerd als een principe dat vooral in het
domein ligt van de zorgplichten die banken in bilaterale relaties jegens hun klanten (in het bijzonder:
financiële consumenten, daaronder begrepen particuliere beleggers) dienen te betrachten. In de
praktijk lijkt het accent bij klant centraal eveneens op zorgplichten te liggen. Klant centraal wordt
overigens ook benaderd vanuit andere disciplines, zoals marketing en organisatieleer. De inzichten die
daaruit voortvloeien zijn betekenisvol, maar onderkend moet worden dat zij niet bepalend of
richtinggevend behoeven te zijn voor de juridische strekking van klantbelangen.
In deze studie wordt uiteindelijk geconcludeerd dat klant centraal, zoals onder meer gebezigd in de
Bankierseed, een begrip is dat drie betekenissen in zich bergt, die nauw met elkaar zijn verbonden
doch in hun juridische dimensie wezenlijk van elkaar verschillen. In aanvulling op de eerste betekenis
van de zorgplicht in bilaterale klantrelaties, behelst de tweede betekenis van klant centraal méér omdat
deze betekenis impliceert dat de bedrijfsvoering in al haar facetten op zorgvuldige klantbehandeling is
gericht, zodat in zoverre in alle geledingen van de bank de belangen van klanten centraal staan. Het
gaat bij die tweede betekenis als het ware om een holistische benadering van zorgvuldige
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klantbehandeling, die alleen van de eerste betekenis kan worden onderscheiden voor zover die eerste
betekenis beperkt wordt opgevat als een precieze naleving van specifieke zorgplichtregels in bilaterale
klantrelaties. De derde betekenis ligt een abstractieniveau hoger, doordat klant centraal inhoudt, kort
gezegd, dat de bank er is voor klanten en niet primair andersom. Een bank die de klant centraal stelt,
‘is’ er om klanten van dienst te zijn. Het gaat bij de derde betekenis over de dienstbare rol van banken
in de samenleving. De eerste en de tweede betekenis bevinden zich in het domein van het
gedragstoezichtrecht. De derde betekenis betreft op zich geen ‘harde’ norm in het publieke financiële
toezichtrecht. Zij is wel een breed gedragen maatschappelijk uitgangspunt, welk uitgangspunt - zo
wordt in deze studie aangenomen - (Nederlandse) banken zichzelf door middel van zelfregulering
hebben opgelegd. Hierdoor heeft de derde betekenis normatieve werking in het kader van de corporate
governance van banken, in het bijzonder ook waar het vraagstukken rondom bedieningsconcepten en
de wijze van marketing van producten en diensten betreft.
De analyse die in dit verband wordt gemaakt, vindt plaats door de positie van de belangen van klanten
te plaatsen binnen de context van klantgerichte bancaire zorgplichten, belangenconflicten en het
zogenaamde vennootschappelijk belang, in het kader waarvan een publiekgerichte bancaire zorgplicht
kan worden onderscheiden. Daardoor worden direct de betekenissen van die verschillende begrippen
in beeld gebracht, hetgeen ook de titel van de studie verklaart. Aangezien de onderzochte begrippen
hun betekenis deels ontlenen aan de doelstellingen en de ratio van financieel toezicht, wordt uitvoerig
bij die doelstellingen en ratio stilgestaan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan andere disciplines
dan het recht, zoals economie en psychologie.
De globale inhoud van de afzonderlijke zeven hoofdstukken is als volgt.
In het eerste, inleidende, hoofdstuk wordt onder meer de probleemstelling omschreven, de
onderzoeksvraag geformuleerd en wordt de hoofddoelstelling van de studie weergegeven. Daarnaast
worden de activiteiten geschetst die de in de studie figurerende universele banken plegen te verrichten.
Voorts worden enkele opmerkingen gemaakt over de klanten in deze studie. Ook wordt stilgestaan bij
het gebruik van de termen agent en principal.
Hoofdstuk twee (De context) legt de basis voor een deel van de juridische analyses in de hoofdstukken
drie tot en met zes. Het gaat onder andere over doelstellingen en redenen van financieel toezicht. In
het bijzonder met het oog op hoofdstuk zes, dat gaat over klantbelang en vennootschappelijk belang,
worden de belangrijkste redenen voor prudentieel toezicht op banken toegelicht door de grote,
inherente, risico’s van het bankieren voor het voetlicht te brengen, zowel vanuit microperspectief
(waarop microprudentieel toezicht zich richt) als vanuit macroperspectief (waarop macroprudentieel
toezicht zich richt). Ter zake komen ook lessen uit de kredietcrisis aan de orde en worden
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verschillende naar aanleiding daarvan in gang gezette en reeds getroffen maatregelen besproken.
Daaruit blijkt dat financieel toezicht na de kredietcrisis in grote mate in het teken van het waarborgen
van publieke belangen is komen te staan, onder meer doordat de focus sterk op financiële stabiliteit
wordt gelegd. Voorts wordt ingegaan op oude en nieuwe economische denkbeelden, waarbij aandacht
wordt besteed aan de (her)ontdekking van het beeld van de (economische) mens die zich niet telkens
door rede maar veelal door animal spirits laat leiden. In aansluiting hierop komen in verband met
hoofdstuk vier, dat over klantbelang en zorgplicht gaat, relevante ontwikkelingen aan de orde die met
name voor het gedragstoezicht van belang zijn, met speciale aandacht voor de gevolgen van het
demasqué van de rationele mens als mensbeeld voor financieel toezicht. Er wordt uiteengezet dat de
beperkte rationaliteit van financiële consumenten een systematisch (en voorspelbaar) verschijnsel is,
dat in het kader van het ontwerpen en toepassen van gedragsregels een factor van betekenis moet zijn.
In hoofdstuk drie (De betekenis van het klantbelang) wordt uitvoerig aandacht besteed aan klant
centraal en de weg die dit begrip van het rapport van de Commissie Maas via de Code Banken tot aan
de Regeling Bankierseed heeft afgelegd. Daarbij komen onder meer gezichtspunten van
toezichthouders aan bod. Er wordt voorts toegelicht dat het begrip klantbelang, in elk geval ook vanuit
juridisch gezichtspunt, een pluriforme betekenis heeft. De desbetreffende betekenissen komen aan de
orde in de hoofdstukken vier tot en met zes.
Hoofdstuk vier (Klantbelang en zorgplicht) gaat allereerst in op de juridische betekenis van ‘handelen
in het belang van de klant’, door een onderscheid te maken tussen de situatie dat de bank als typische
belangenbehartiger van de klant optreedt (agent-principal relatie) en de situatie dat de bank diens
‘gewone’ tegenpartij is (principal-to-principal relatie). In een agent-principal relatie is de bank jegens
de klant aan een loyaliteitsverplichting gebonden: de bank moet in het belang van de klant handelen.
Toegelicht wordt wat deze verplichting behelst in relatie tot zorgplichten en wat de belangrijkste
verschillen zijn met zorgplichten die in een principal-to-principal relatie gelden. Nadat is ingegaan op
noodzaak en nut van algemene zorgvuldigheidsnormen in het financieel toezicht, wordt bezien welke
gevolgen kunnen worden verbonden aan de in hoofdstuk twee besproken psychologische en
gedragseconomische inzichten dat mensen zich veelal beperkt rationeel gedragen. Daarbij wordt
ingegaan op vraagstukken als autonomie, paternalisme en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt
besproken dat de bedoelde psychologische en gedragseconomische inzichten de
informatieverstrekking aan financiële consumenten effectiever kunnen maken. Voorts wordt in
algemene termen verkend op welke wijzen de inzichten anderszins de bescherming van financiële
consumenten zouden kunnen versterken, bij voorkeur met behoud van hun autonomie. Een algemene
conclusie is dat banken op basis van hun verplichting tot zorgvuldig handelen inzichten omtrent
beperkte rationaliteit niet mogen gebruiken, voor zover deze ten nadele van financiële consumenten
strekken.
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Het vijfde hoofdstuk (Klantbelang en belangenconflict) behandelt de vraag wat in het financieel
toezicht onder belangenconflicten moet worden verstaan en op welke globale wijzen deze conflicten
kunnen worden gereguleerd. In dat verband wordt nader ingegaan op de in hoofdstuk vier reeds
besproken loyaliteitsverplichting. Een algemene conclusie is dat belangenconflicten uitsluitend
voorkomen in rechtsrelaties ten aanzien waarvan een loyaliteitsverplichting geldt. In de praktijk
worden ten onrechte allerlei andere situaties waar belangen botsen als belangenconflicten beschouwd.
Veel verwarring omtrent het fenomeen belangenconflict ontstaat en bestaat (bovendien) doordat
begrippen zoals belangenverstrengeling en belangentegenstelling als synoniemen van het begrip
belangenconflict worden aangemerkt.
In hoofdstuk zes (Klantbelang en vennootschappelijk belang) wordt nagegaan wat het bestuurlijk
richtsnoer moet zijn met betrekking tot banken. Er wordt allereerst stilgestaan bij de vraag hoe het
vennootschappelijk belang moet worden geduid. Besproken wordt welke gevolgen ter zake zijn
verbonden aan de bijzondere positie van banken, zoals toegelicht in hoofdstuk twee. Er wordt
aandacht besteed aan de belangen van klanten, (andere) crediteuren en die van de samenleving als
geheel. In algemene zin kan worden gesteld dat geen enkele stakeholder een permanente
voorkeurspositie heeft, zodat klant centraal niet kan betekenen dat binnen het kader van het
vennootschappelijk belang het primaat steeds bij de klant ligt. In dit verband wordt ook stil gestaan bij
de derde hiervoor vermelde betekenis van klant centraal (‘de bank is er voor de klant, niet primair
andersom’). Een algemene conclusie is wel dat op banken een specifieke publiekgerichte
zorgvuldigheidsnorm rust, die wordt aangeduid als de bancaire prudentienorm. Deze norm strekt
onder meer tot bescherming van het maatschappelijke belang dat is gemoeid met de continuïteit van de
bank en haar activiteiten. De bancaire prudentienorm is relevant in het kader van het
vennootschappelijk belang, maar speelt tevens een belangrijke rol in het microprudentiële
toezichtrecht. Betoogd wordt dat de norm prominenter in dat toezichtrecht moet worden
gepositioneerd.
Ten slotte worden in het bondige hoofdstuk zeven (Klant centraal en cultuur) enkele hoofdlijnen van
de studie bij elkaar gebracht en komt de vraag aan de orde of het recht een specifieke rol kan spelen in
het realiseren van een juiste bankcultuur. In aansluiting op de algemene conclusies uit de
hoofdstukken vier en zes, dat de inhoudelijke normen omtrent zorgvuldigheid en prudentie een
steviger basis in de wet dienen te verkrijgen, wordt het standpunt ingenomen dat op banken de
wettelijke verplichting moet rusten ervoor zorg te dragen dat de naleving van die normen als een
vanzelfsprekendheid in de cultuur van de bank verankerd is. Op die manier kan het recht een bijdrage
leveren aan het realiseren van een cultuurverandering, mede doordat de toezichthouders dan een
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duidelijker aanknopingspunt hebben voor toezicht ter zake. Dat laatste kan tevens van belang zijn voor
het bestendigen van een eenmaal gerealiseerde cultuurverandering.
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
Onderwerp, opbouw en doelstelling
1.1

Deze studie gaat over de betekenis van de begrippen klantbelang, belangenconflict en
zorgplicht, in het bijzonder met betrekking tot banken.

1.2

In de eerste paragrafen wordt de probleemstelling omschreven, de onderzoeksvraag
geformuleerd en wordt de hoofddoelstelling van de studie weergegeven. Daarbij wordt direct
inzicht geboden in de opbouw van de studie. In de daaropvolgende paragrafen van dit
hoofdstuk, waarin het onderwerp van de studie wordt gepreciseerd en afgebakend, worden
onder meer de banken die in deze studie figureren in beeld gebracht.

1.3

De probleemstelling luidt als volgt:
Hoewel de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht een centrale plaats
innemen in het financieel toezichtrecht, lijkt hier te lande geen (volledige)
duidelijkheid over hun juridische betekenis te bestaan. Dit gebrek aan duidelijkheid
leidt niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en politieke debatten over
noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg dat
beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan
worstelen met het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen
(nader) normeren. Om hierin verandering te brengen is het belangrijk de betekenissen
van de begrippen nader te duiden en in kaart te brengen.1

1.4

De centrale onderzoeksvraag is dan ook de volgende:
Wat zijn, binnen de context van het financieel toezichtrecht, de betekenissen van de
begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht?

1.5

Bij de betekenisbepaling van de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht gaat het
vanzelfsprekend niet om een typisch taalkundig vraagstuk, maar om de vraag naar hun
normatieve betekenis, dat wil zeggen hun zin en functie in het financieel toezichtrecht - en die
nadere duiding wordt in de onderzoeksvraag tot uitdrukking gebracht doordat de betekenis
moet worden gezocht ‘binnen de context van het financieel toezichtrecht’. De vraag naar de

1

Kruithof 2008, p. 576, heeft terecht opgemerkt dat moeilijkheden bij het definiëren van een te regelen probleem vaak
conceptuele verwarring en onduidelijkheid weerspiegelen. Zie ook Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 162.
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betekenis van de begrippen kan, anders gezegd, niet los worden gezien van de normen die zij
behelzen en/of de regels waarin zij voorkomen. Bij het zoeken naar - of het onderzoeken van de betekenissen van de begrippen komt dus als vanzelf ook de vraag aan bod op welke wijze
de begrippen in (de regels van) het financieel toezichtrecht zijn ingebed of zouden moeten zijn
ingebed. Daarbij kan nu reeds worden opgemerkt dat de begrippen klantbelang en zorgplicht
als zodanig een normatieve strekking hebben. Bij het begrip belangenconflict gaat het veeleer
om een specifieke (feitelijke) situatie die op een bepaalde wijze wordt of moet worden
genormeerd. De normatieve lading van een belangenconflict zit in de vraag hoe ermee moet
worden omgegaan, terwijl de begrippen klantbelang en zorgplicht zelf richting geven aan wat
rechtens is of zou moeten zijn. Dit onderscheid is niet zwart-wit, maar het kan het toepassen
van de begrippen vergemakkelijken.
1.6

De zoektocht naar de diverse betekenissen van de begrippen is opgenomen in de hoofdstukken
drie tot en met zes. In hoofdstuk drie wordt uiteengezet dat het begrip klantbelang een
pluriforme betekenis heeft en dat het, als gevolg daarvan, verschillende juridische
verschijningsvormen kent. Deze diverse betekenissen en verschijningsvormen van het
klantbelang, zowel afzonderlijk beschouwd als in hun onderlinge samenhang bezien, komen
vervolgens (nader) aan de orde in de hoofdstukken vier tot en met zes. Het draait in die
hoofdstukken om de positie van klantbelangen met betrekking tot zorgplichten,
belangenconflicten en het zogenaamde vennootschappelijk belang. Ten slotte worden in
hoofdstuk zeven de hoofdlijnen van de studie bij elkaar gebracht, worden enige gedachten
gewijd aan de vrijwel alom noodzakelijk geachte cultuurverandering in de bancaire sector en
komt de vraag aan de orde of het recht een specifieke rol kan spelen in het realiseren daarvan.
Het gaat in hoofdstuk zeven in wezen om de betekenis die de centrale begrippen kunnen
hebben voor (het realiseren van) de gewenste cultuur in de bancaire sector.

1.7

Aangezien de normen en regels van het financieel toezichtrecht middelen zijn om de
doelstellingen van het financieel toezicht te bereiken, ligt het in de rede om bij de
betekenisbepaling van de begrippen aansluiting te zoeken bij deze doelstellingen. Om de
doelstellingen van financieel recht te duiden en te doorgronden is het dienstig om begrip te
hebben van de redenen, de ratio, van financieel toezicht. De ratio van financieel toezicht gaat
over de vraag waarom financieel toezicht nodig is om de doelstellingen te bereiken.2 Ratio en
doelstellingen van het financieel toezicht vormen aldus een belangrijk deel van de context
waarbinnen de betekenisbepaling van de begrippen moet plaatsvinden. Zij worden besproken
in het tweede hoofdstuk.

2

Llewellyn 1999, p. 8. Zie ook Cartwright 2004, p. 7.
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1.8

De hoofddoelstelling van de studie is de rubricering van de onderzochte begrippen aan de
hand van hun diverse juridische betekenissen, zodat zij kunnen leiden tot heldere regels en
normatieve kaders die in de praktijk op een coherente en effectieve wijze kunnen worden
toegepast. Een - hiermee samenhangende - (neven)doelstelling is het geven van een antwoord
op de vraag die aan de orde is in hoofdstuk zeven, namelijk of het recht een bijdrage zou
kunnen leveren aan het realiseren van een juiste cultuur in de bancaire sector.

Precisering en afbakening
1.9

De focus van de studie op de betekenissen van de begrippen klantbelang, zorgplicht en
belangenconflict is macrogericht in de zin dat hun microbetekenissen alleen zijdelings aan de
orde komen. Met microbetekenis wordt bedoeld de betekenis die de begrippen kunnen
verkrijgen in het licht van specifieke feiten en omstandigheden. De microbetekenis is de
invulling van de macrobetekenis in een bepaald geval. In zoverre bepaalt de macrobetekenis
dus de microbetekenis. De macrofocus impliceert dat niet veel aandacht wordt besteed aan
rechtspraak.

1.10

Het kader van deze studie is het Nederlands financieel toezichtrecht, dat in de kern in de Wft
is neergelegd. Omdat veel van ons financieel recht is gebaseerd op Europese regels, spreekt
het voor zich dat aandacht wordt besteed aan relevant Europees toezichtrecht. Soms wordt ook
over de Europese grenzen heengekeken naar ‘mondiaal’ soft law, zoals aanbevelingen en
richtsnoeren van (informele) internationale organisaties of denktanks. Andere rechtsgebieden
dan financieel toezichtrecht komen wel aan de orde, maar spelen geen hoofdrol. Zo wordt bij
de vraag naar de betekenissen van de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht
ook wel aandacht besteed aan het (Nederlandse) privaatrecht, inclusief het vennootschapsrecht.
Daarnaast is relevante internationale literatuur bestudeerd. Er wordt geen systematische
vergelijking gemaakt met specifieke buitenlandse jurisdicties. Er is in een ruimer verband
gezocht naar de (uniforme) functies en betekenissen die aan de centrale begrippen kunnen
worden toegekend.

1.11

In deze studie wordt de term financieel toezicht gebruikt als een verzamelterm voor het geheel
van regulering van en toezicht op de financiële markten.3 Financieel toezichtrecht is een
aspect van financieel toezicht. Het gaat over alle juridische aspecten die verband houden met
financieel toezicht. Regulering betreft het stellen van normen in ruime zin. De normen kunnen

3

De term ‘financieel toezicht’ wordt veel in deze zin gebruikt (bijvoorbeeld in de Wet op het financieel toezicht), maar lijkt
eigenlijk te betekenen: toezicht op de financiën - zie Van Dijk 2004, p. 5.

18
open worden geformuleerd of juist zijn toegesneden op een specifieke situatie. Vaak zijn ze
een mengvorm van deze twee normsoorten. Het gaat bij regulering niet alleen om normen die
van overheidswege worden gesteld, maar ook om normen die degenen die werkzaam zijn op
de financiële markten aan zichzelf opleggen (zelfregulering). Toezicht is het volgen van het
gedrag van de diverse spelers op de markt en omvat het toezien op de naleving van normen
alsmede de handhaving daarvan. Van handhaving is sprake als niet-naleving van normen op
een of andere wijze wordt gecorrigeerd. Toezicht kan door de overheid worden georganiseerd
en uitgeoefend, maar ook door of namens de financiële sector zelf. In dat laatste geval kan
men spreken van zelftoezicht.4 Regulering van overheidswege (en overheidstoezicht) en
zelfregulering (en zelftoezicht) kunnen verweven zijn, bijvoorbeeld doordat door
marktpartijen opgestelde codes bij de interpretatie en toepassing van wettelijke open normen
als maatstaf worden gehanteerd of omdat zelfregulering wettelijk wordt verankerd.5
1.12

Bestudering van het financieel toezicht is een multidisciplinaire aangelegenheid.6 In deze
studie wordt daarom ook aandacht besteed aan inzichten afkomstig uit andere
(wetenschappelijke) disciplines dan het recht, zoals de (gedrags)economie. Toezicht behelst
‘the intentional use of authority to affect behaviour of a different party according to set
standards, involving instruments of information-gathering and behaviour modification’7 en
(ook) binnen die context is het recht een middel, geen doel op zich. Dat maakt het denken over
financieel toezicht vanuit strikt juridisch perspectief, voor zover het gaat om het onderwerp
van deze studie, te beperkt.

1.13

In deze studie wordt verondersteld dat de lezer is ingevoerd in de hoofdlijnen van het
Nederlandse en Europese financieel toezicht(recht) en, meer in het bijzonder, dat deze bekend
is met de terminologie en systematiek van de Wft en daarop gebaseerde regelgeving. Soms zal
ik in de Wft gedefinieerde begrippen juist niet als zodanig gebruiken, maar dat vermeld ik dan,
tenzij het al genoegzaam uit de context blijkt. Zo gebruik ik bijvoorbeeld het begrip financiële
instelling als brede verzamelnaam voor alle op de financiële markten werkzame

4

Vgl. bijvoorbeeld Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 16.
Een voorbeeld van een dergelijke wettelijke verankering is het op art. 2:391 lid 5 BW gebaseerde Besluit van 1 juni 2010
tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, waarin is voorgeschreven, kort
gezegd, dat banken conform de zogeheten comply or explain-methodiek in hun jaarverslag uiteenzetten op welke wijze zij de
Code Banken 2010 hebben nageleefd (Stb. 2010, 215). Dit besluit is overigens intussen ingetrokken door het Besluit van 9
november 2015 tot intrekking van het Besluit van 1 juni 2010 omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken, Stb. 2015,
441. Dit betekent, afgezien van een overgangstermijn ten aanzien van jaarverslagen over 2015, dat geen wettelijke
verankering van de rapportageverplichting bestaat met betrekking tot de Code Banken 2015. Zie over de achtergrond hiervan
de toelichting in Stb. 2015, 441, p. 4. In de Code Banken 2015 is overigens wel een rapportageverplichting opgenomen door
middel van de website van de banken (zie p. 16). Zie nog Kamerstukken II 2014/15, 33 013, nr. 88, p. 2, waaruit kan worden
afgeleid dat banken tevens in hun jaarverslag bij de naleving van de Code Banken 2015 zullen stilstaan.
6
Dit geldt in bredere zin voor regulering en toezicht; vgl. Baldwin, Cave & Lodge 2012, p. 1.
7
Zie Baldwin, Cave & Lodge 2010, p. 12, alwaar zij de Engelse hoogleraar Julia Black citeren uit ‘Decentring Regulation:
Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a “Post-Regulatory” World’, Current Legal Problems, 54: 10347. Zie voor een gelijksoortige definitie Llewellyn 1999, p. 6.
5
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ondernemingen en instellingen, zoals dat ook in het normale spraakgebruik wordt gedaan.8
Voorts wordt verondersteld dat de lezer in algemene zin bekend is met het Rapport Commissie
Maas, de Code Banken 2010 en het pakket Toekomstgericht Bankieren 2015, waarvan het
Maatschappelijk Statuut 2015, de Code Banken 2015 en de NVB Gedragsregels 2015 deel
uitmaken.
De banken
1.14

In de financiële sector figureren verschillende typen financiële instellingen voor wie de
begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht in meer of mindere mate relevant zijn.
In deze studie ligt het accent op hier te lande gevestigde banken die over een vergunning
ingevolge de Wft beschikken.9 Er wordt verondersteld dat de banken beursgenoteerd zijn. In
de volgende paragrafen worden zij nader belicht.

1.15

Banken bestaan in vele soorten en maten, waardoor het moeilijk is om ze in een enkele
definitie te vangen. Voor de toepasselijkheid van de Wft wordt weliswaar gewerkt met een
enkele definitie - te weten: bank is ‘een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in
het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het
verlenen van kredieten voor eigen rekening’10 -, maar het is duidelijk dat zelfs de eenvoudigste
bank meer activiteiten ontplooit dan uit deze wettelijke definitie voortvloeit.11

1.16

Uitgaande van verschillende business-modellen kunnen banken in categorieën worden
ingedeeld. Er kunnen op deze basis tal van categorieën worden onderscheiden,12 maar als
opstap naar een beschrijving van de banken die in deze studie voorkomen is het nuttig om aan
te knopen bij het internationaal veel gemaakte onderscheid tussen de activiteiten die
‘commerciële banken’ (commercial banks) en ‘zakenbanken’ (investment banks) plegen te
verrichten.13 Er kan overlap tussen deze activiteiten bestaan.

8

De financiële instelling zoals gedefinieerd in de Wft (zie art. 1:1 Wft) heeft een zeer beperkte betekenis en ziet slechts op
enkele financiële instellingen.
9
Ik ga uit van een vergunning ex art. 2:11 Wft j° art. 2:13 Wft, aangezien het om banken gaat die tevens
beleggingsonderneming zijn (bankbeleggingsondernemingen, zie hierna, § 1.25).
10
Art. 1:1 Wft jº art. 4 CRR.
11
Vgl. Gleeson 2012, p. 3.
12
Te denken valt bijvoorbeeld aan overheidsbanken (die zich specifiek richten op de financiering van overheden en daaraan
gelieerde instellingen en ondernemingen), internetbanken (die hun clientèle uitsluitend via het internet bedienen) en, zij het
dat deze vooral vroeger als zodanig werden onderscheiden, spaarbanken, hypotheekbanken en girobanken. Zie voor een
overzicht van verschillende banktypen bijvoorbeeld Valdez & Molyneux 2010, p. 17 e.v. Vgl. bijvoorbeeld ook Besuijen &
Van Hoeken 2011, p. 34, die overigens een wat andere indeling aanhouden. Zie voor een overzicht met weer iets andere
accenten Arnold 2012, m.n. de hoofdstukken drie, vier en vijf.
13
Zie over dit onderscheid bijvoorbeeld Cavelaars & Passenier 2012.
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1.17

Commerciële banken richten zich in het algemeen op het grote publiek. Van oudsher zijn hun
kernactiviteiten, naast het verzorgen van het betalingsverkeer, het aantrekken van deposito’s
en andere opvorderbare gelden van het publiek en het voor eigen rekening uitlenen van gelden.
Zij vervullen daarmee de klassieke intermediaire bankfunctie - ze zijn een schakel tussen
degenen die geld over hebben en degenen die geld nodig hebben (vergelijk ook de definitie
van bank in § 1.15). Commerciële banken kunnen weer worden onderverdeeld in de volgende
subcategorieën, aan de hand waarvan ook inzicht kan worden geboden in hun overige
standaardactiviteiten:14
•

Retailbanken
De klanten van deze banken zijn particulieren en kleine ondernemingen die behoefte
hebben aan basisdiensten en -producten: betalen, lenen, sparen en beleggen.

•

Private banken
Deze banken zijn ook wel op te vatten als een subcategorie van retailbanken. Zij richten
zich vooral op de rijkere particulieren. Vermogensbeheer en financial planning zijn in
ieder geval essentiële onderdelen van hun dienstenpakket.

•

Wholesale of corporate banken
Hierbij gaat het om banken die zich in hoofdzaak toeleggen op het financieren van
bedrijven en overheden.

1.18

Waar commerciële banken zich primair richten op het uitlenen van gelden, zou men de
bedrijfsfocus van zakenbanken kunnen omschrijven als ‘helping people to find the money’.15
Zo adviseren zij ondernemingen over de wijze waarop zij eigen vermogen (door middel van
een aandelenemissie) of vreemd vermogen (door middel van een obligatie-emissie) op de
kapitaalmarkten kunnen aantrekken (al dan niet in combinatie met een beursnotering) en, als
de keuze voor een financieringsmethode is gemaakt, assisteren zij vervolgens bij het aan de
man brengen van de financiële instrumenten (het ‘plaatsen’ van de financiële instrumenten).

1.19

Onder deze typische corporate finance-activiteiten vallen bijvoorbeeld ook allerlei
werkzaamheden die gepaard gaan met de begeleiding van securitisation-transacties, advisering
omtrent fusies en overnames en het verrichten van onderzoek door financieel analisten,
daaronder begrepen het ‘onderzoek op beleggingsgebied’ dat resulteert in de bekende hold,

14
15

Besuijen & Van Hoeken 2011, p. 34.
Valdez & Molyneux 2010, p. 21.

21
buy en sell-aanbevelingen. Zakenbanken zijn verder actief op het terrein van vermogensbeheer
ten behoeve van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en overheden.16
1.20

De laatste decennia is handel voor eigen rekening door het uitvoeren van speculatieve
transacties (‘proprietary trading’) een steeds groter deel gaan uitmaken van het
zakenbankieren, onder andere ook op het terrein van onderhandse derivatentransacties (overthe-counter of OTC-derivaten).17 Overigens lijken Nederlandse banken zich slechts in
beperkte mate in deze specifieke zin met handel voor eigen rekening te hebben
beziggehouden18 en zeggen zij zich daarvan thans te onthouden.19 Dit betekent dat zij
uitsluitend voor eigen rekening handelen als zulks is gerelateerd aan dienstverlening aan
klanten of verband houdt met risicobeheer.20

1.21

Het is in Nederland, net als elders in Europa, niet ongebruikelijk dat banken een
activiteitenpakket voeren dat in meer of mindere mate een optelsom is van de activiteiten van
de hiervoor beschreven commerciële banken en zakenbanken. Het zijn deze universele banken
die ik in deze studie op het oog heb.

1.22

In de praktijk kunnen zij als een groep van rechtspersonen zijn georganiseerd (al dan niet als
een conglomeraat met daarin ook verzekeringsactiviteiten), maar daarvan wordt hier
geabstraheerd - er wordt van uitgegaan dat de diverse activiteiten in een enkele naamloze
vennootschap zijn ondergebracht. Deze afbakening wil overigens niet zeggen dat deze studie
niet ook voor andere banken (of, zelfs, andere financiële instellingen) relevant kan zijn.

1.23

De banken in deze studie verlenen, in termen van de Wft, de volgende financiële diensten (er
is vanwege de wijze van definiëring van begrippen in de Wft onvermijdelijk sprake van enige
overlap):
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•

zij bieden financiële producten aan, zoals bijvoorbeeld krediet;21

•

zij adviseren over financiële producten;

•

zij bemiddelen in financiële producten;

Zie over zakenbanken bijvoorbeeld Morrison & Wilhelm 2007.
Zie bijvoorbeeld Arnold 2012, p. 93.
18
Vgl. het Rapport Commissie De Wit I, p. 85.
19
Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Kabinetsvisie Toekomst Bankensector, p. 15.
20
Vgl. het Maatschappelijk Statuut 2015, p. 5.
21
Strikt genomen moet ik misschien zeggen ‘zij bieden aan’, omdat ‘aanbieden’ in de Wft nu juist (o.a.) betekent het
aanbieden van financiële producten. Voor de leesbaarheid deed ik dit niet en datzelfde geldt voor de hierna vermelde
financiële diensten ‘adviseren’ en ‘bemiddelen’.
17

22
•

zij verlenen beleggingsdiensten, zoals het ontvangen en uitvoeren respectievelijk
doorgeven van orders in financiële instrumenten, het geven van beleggingsadvies en het
beheren van individuele vermogens;

•

zij verlenen nevendiensten, zoals custody-werkzaamheden en bepaalde corporate financeactiviteiten (zoals advisering over fusies en overnames), en

•
1.24

zij handelen voor eigen rekening (het verrichten van een beleggingsactiviteit).

Het spreekt verder voor zich dat de banken die in deze studie voorkomen deposito’s en andere
terugbetaalbare gelden van het publiek aantrekken, maar zulks ligt reeds besloten in het feit
dat zij, ook weer in termen van de Wft, bank zijn (zie § 1.15). Vanzelfsprekend verlenen zij
ook betaaldiensten (als bedoeld in de Wft). Betaaldiensten worden in deze studie niet
afzonderlijk belicht, dus ook niet in het kader van op de bank rustende zorgplichten.

1.25

De universele banken in deze studie worden in het toezichtjargon ook wel aangeduid als
bankbeleggingsondernemingen, aangezien zij - op basis van het begrippenkader van de Wft banken zijn die beleggingsdiensten verlenen en/of beleggingsactiviteiten verrichten en
derhalve tevens - ook weer op basis van de Wft - beleggingsonderneming zijn.22 Deze
bankbeleggingsondernemingen kunnen ingevolge Europese regelgeving uit hoofde van hun
(bank)vergunning over een Europees paspoort beschikken waarmee zij hun diensten en
activiteiten op het gehele Europese grondgebied kunnen verlenen respectievelijk verrichten.23

De klanten
1.26

De klanten in deze studie zijn degenen die gelden aan de bank toevertrouwen en degenen aan
wie de bank de financiële diensten verleent. Zij zijn derhalve consumenten en cliënten zoals
bedoeld in de Wft, maar hier en daar zullen zij ook partijen (kunnen) zijn die strikt genomen
buiten die Wft-terminologie vallen (zoals geldleners die geen consument zijn). In hoofdstuk
vier, dat over de zorgplicht gaat, zijn de klanten vooral particuliere (‘retail’) klanten - in Wfttermen: consumenten of niet-professionele beleggers. Deze consumenten en niet-professionele
beleggers worden in deze studie ook wel gezamenlijk aangeduid als ‘financiële consumenten’.
Soms kunnen ook professionele bankklanten de revue passeren. Deze laatsten worden in de
Wft, voor zover de bank hen beleggingsdiensten (en nevendiensten) verleent, professionele
beleggers en soms in aanmerking komende tegenpartijen genoemd.

22
23

Zie hierover bijvoorbeeld Broekhuizen & Rank 2010.
Zie over het fenomeen Europese paspoort bijvoorbeeld Broekhuizen & Rank 2007.
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Banken als agents, banken en klanten als principals
1.27

In deze studie, in het bijzonder in hoofdstuk vier (Klantbelang en zorgplicht), wordt de bank
geregeld aangeduid als de agent van de klant, die dan de principal is. Tenzij anders vermeld,
wordt daarmee tot uitdrukking gebracht dat de bank de klant - in civielrechtelijke termen - een
dienst verleent op basis van een overeenkomst van opdracht. Vertaald naar Wft-jargon zal het
dan meestal gaan om adviseren of het verlenen van beleggingsdiensten, zoals het uitvoeren
van een order met betrekking tot financiële instrumenten of het beheren van een individueel
vermogen. De termen agent en principal hebben daarmee een wat ruimer bereik dan in het
klassieke juridische gebruik waarin de ‘agent’ meestal degene is die in naam van - of in eigen
naam doch ten behoeve van - de ‘principaal’ rechtshandelingen verricht. Om het onderscheid
met dat klassieke gebruik te markeren, worden gecursiveerde Engelse termen gehanteerd.

1.28

De civielrechtelijke term dienstverlening kan in combinatie met de term financiële diensten uit
de Wft verwarring veroorzaken. Dat komt omdat die financiële diensten niet zijn beperkt tot
gevallen van civielrechtelijke dienstverlening, maar tevens handelingen omvatten die kunnen
leiden tot overeenkomsten waarbij bank en klant elkaars tegenpartij zijn, zogenoemde
principal-to-principal transacties. Dit is het geval als de bank financiële producten aanbiedt
(bijvoorbeeld een krediet) en - voor zover - zij de beleggingsactiviteit ‘handel voor eigen
rekening’ verricht. Voor zover, want het komt veel voor dat een bank ter uitvoering van een
order met betrekking tot financiële instrumenten (bijvoorbeeld een order tot aankoop van
aandeel X) zelf tevens optreedt als verkoper van aandeel X. In zo’n geval acteert de bank met
twee petten op; enerzijds met de pet van beleggingsdienstverlener (als agent) en anderzijds
met de pet van degene die een beleggingsactiviteit verricht (als principal).

Kredietcrisis
1.29

De crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 begon, wordt in deze studie
aangeduid als de kredietcrisis. Het spreekt voor zich dat dit boek is geschreven tegen de
achtergrond van de kredietcrisis, al was het maar omdat het begrip klantbelang in het
financieel toezicht, als ik het goed zie, vooral ná (en dóór) het ontstaan van de kredietcrisis een
echt buzzword is geworden. De kredietcrisis komt echter alleen in beeld voor zover dat
relevant is voor het onderwerp van de studie. Voor een algemeen overzicht van de oorzaken
van en lessen uit de kredietcrisis moeten derhalve andere bronnen worden geraadpleegd.
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Slotopmerkingen
1.30

Delen van deze studie bouwen voort op eerdere publicaties van mijn hand. Het gaat daarbij in
het bijzonder om een relatief omvangrijke beschouwing over de (regulering van)
belangenconflicten waaraan beleggingsondernemingen kunnen worden blootgesteld24 en een
korte publicatie over de betekenis van het klantbelang.25 Ideeën en standpunten uit deze
publicaties zijn door het hele boek vervlochten, maar ik vermeld hier voor de goede orde apart
dat delen van hoofdstuk vier alsmede hoofdstuk vijf zijn geënt op de eerstgenoemde publicatie
over belangenconflicten. Waar ik voortbouw op of put uit de hier bedoelde twee publicaties
vermeld ik dat in beginsel niet in voetnoten. Enige tijd voor de afronding van de studie heb ik
delen van het tweede hoofdstuk gebruikt voor een artikel over de doelstellingen, redenen en
aard van financieel toezicht.26 Naar dat artikel zal ik in het vervolg van deze studie in beginsel
evenmin verwijzen. Met betrekking tot andere artikelen die ik (al dan niet als coauteur) schreef,
doe ik dat als regel wel.

1.31

De studie beslaat een breed terrein, zeker waar het gaat over de zorgplicht en kwesties omtrent
corporate governance. Ik heb geenszins gestreefd naar volledigheid waar het gaat om
algemene uiteenzettingen over behandelde onderwerpen of publicatieverwijzingen ter zake,
wat dat laatste betreft ook niet in de Nederlandse (juridische) literatuur.

1.32

Hoewel dit proefschrift in het Nederlands is geschreven, zijn sommige Engelse termen niet
vertaald, onder andere omdat deze in de vaktaal van de financiële markten en publicaties
daarover of in het jargon van bepaalde wetenschappelijke disciplines (zoals de
gedragseconomie) zodanig zijn ingeburgerd dat vertaling in het Nederlands volgens mij
gekunsteld overkomt, (daardoor) onprettig leest en bovendien vaak niet meteen duidelijk
maakt wat met de term wordt bedoeld (moral hazard vertaal ik bijvoorbeeld niet als ‘moreel
gevaar’ of ‘moreel risico’).

1.33

Schrijvend over niet-juridische onderwerpen verwijs ik in de regel niet naar publicaties waarin
de desbetreffende inzichten of ideeën oorspronkelijk werden uiteengezet, maar naar
overzichtspublicaties over het desbetreffende onderwerp. Dat is naar mijn mening in deze
juridische studie gerechtvaardigd. Het is immers niet zo dat de desbetreffende niet-juridische
onderwerpen in deze studie worden uitgewerkt of dat daarop als zodanig inhoudelijk wordt
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Broekhuizen 2009a.
Broekhuizen 2009b. Vgl. ook het deels daarop voortbouwende Broekhuizen & Du Perron 2012 en Broekhuizen & Du
Perron 2013.
26
Broekhuizen 2015.
25
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voortgebouwd; zij worden gebruikt als grondslag voor argumenten of visies van juridische
aard.
1.34

Een aantal van de boeken dat ik voor deze studie raadpleegde, las ik als ebook met meestal als
gevolg dat ik in de voetnoten van deze studie door de afwezigheid daarvan in die ebooks niet
naar reguliere paginanummers kon verwijzen. In die gevallen heb ik waar mogelijk naar
paragraafnummers verwezen en anders naar hoofdstukken.
Het onderzoek is afgesloten op 1 april 2016.
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Hoofdstuk 2 – De context
Inleiding
2.1

Het financieel toezichtrecht is een zeer technisch terrein met veel gedetailleerde regels.27 De
studie ervan zou men kunnen karakteriseren als een ‘mandarijnenwetenschap’.28 Een
dergelijke karakterisering miskent evenwel dat achter de regels fundamentele doelstellingen
schuilgaan, zoals bescherming van de afnemers van financiële diensten en financiële
producten, het bevorderen van de goede werking van de financiële markten en het handhaven
van het vertrouwen in de financiële sector.29 Achter deze doelstellingen van financieel toezicht
ligt de vraag naar de ratio van financieel toezicht verscholen: waarom is financieel toezicht
nodig - of preciezer gezegd: waarom is financieel toezicht nodig om de doelstellingen te
bereiken?30 Het is vandaag de dag enigszins banaal om te wijzen op het grote belang van deze
kwesties - de kredietcrisis en de nasleep daarvan hebben dat belang natuurlijk evident(er)
gemaakt. Daarom:
‘[f]inancial regulation matters now as it has never before’.31

2.2

Goed - dat wil in mijn ogen zeggen: effectief én werkbaar - financieel toezicht is echter niet
gemakkelijk te realiseren. Dit heeft niet alleen de kredietcrisis laten zien. Het kan ook worden
afgeleid uit kritiek op (de hoeveelheid) regels en toezichtmethodieken die in reactie op de
crisis zijn gecreëerd. Over de vraag hoe financieel toezicht een volgende financiële crisis kan
vermijden of de nadelige gevolgen daarvan ten minste kan minimaliseren, zal vast nog lang
worden gedebatteerd en nagedacht. Daarbij moet niet uitsluitend worden vastgehouden aan
oude wijsheden en bestaande denkbeelden, maar zoals de Amerikaanse auteurs Balleisen en
Moss, schrijvend over toezicht in het algemeen, het formuleren:32
‘New regulatory initiatives should be informed by past experience to be sure, but also by
compelling critiques of the old approaches, as well as new insights about human behaviour,
regulatory capabilities and societal needs.’

27

Van Dyck 2010, p. 9, schrijft hierover: ‘Het is niet evident om in het financieel recht het bos door de bomen te zien. De
techniciteit houdt dit domein in een wurggreep.’. In het Onderzoeksrapport I Commissie De Wit, zie p. 169, wordt ter zake
(zelfs) gesproken van een mer à boire.
28
Vgl. Broekhuizen 2011. Delen van dit hoofdstuk bouwen overigens voort op deze publicatie.
29
Zie voor deze doelstellingenbeschrijving Kamerstukken II 1995/96, 24 843, nr. 1, p. 3. Zie voor het belang van
doelstellingen van financieel toezicht Vletter-van Dort 2009.
30
Zie hierover Llewellyn 1999, p. 8.
31
Moloney, Ferran & Payne 2015.
32
Balleisen & Moss 2010, p. 1.
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2.3

Mede met dit uitgangspunt voor ogen is dit hoofdstuk als volgt opgebouwd:
(i)

in § 2.5 tot en met § 2.42 wordt ingegaan op de traditionele economische redenen van
financieel toezicht, wordt aandacht besteed aan de (in deze studie veronderstelde)
noodzaak van door de overheid georganiseerd (en uitgevoerd) financieel toezicht en
worden de doelstellingen, functies alsmede de globale strekking van de regels van
financieel toezicht op een rij gezet;

(ii)

in § 2.43 en § 2.44 worden enkele opmerkingen gemaakt over de rol en functie van
banken in de samenleving en de economie, om het belang te onderstrepen van
(realisering van de doelstellingen van) het op banken uit te oefenen financieel
toezicht;

(iii)

in § 2.45 tot en met § 2.56 worden de belangrijkste redenen voor prudentieel toezicht
met betrekking tot banken nader toegelicht door de grote, inherente, risico’s van het
bankieren voor het voetlicht te brengen, zowel vanuit microperspectief
(‘instellingenniveau’) als vanuit macroperspectief (‘systeemniveau’);

(iv)

vervolgens komen in § 2.57 tot en met § 2.98 voor deze studie relevante lessons
learned uit de kredietcrisis aan de orde en worden verschillende naar aanleiding van
die lessen in gang gezette en reeds getroffen maatregelen (op hoofdlijnen) besproken;

(v)

in § 2.99 tot en met § 2.105 worden opmerkingen gemaakt over oude en nieuwe
economische denkbeelden, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de
(her)ontdekking van het beeld van de (economische) mens die zich niet telkens door
rede maar veelal door animal spirits laat leiden;

(vi)

§ 2.106 tot en met § 2.151 gaan over relevante ontwikkelingen die met name voor het
gedragstoezicht van belang zijn (maar ook relevant kunnen zijn voor typische
gedragsaspecten van prudentieel toezicht), met speciale aandacht voor het demasqué
van de rationele mens als mensbeeld in het kader van financieel toezicht;

(vii)

in § 2.152 tot en met § 2.162 worden met betrekking tot dit hoofdstuk enige
slotopmerkingen gemaakt.

2.4

Dit hoofdstuk vormt een belangrijk onderdeel van deze studie omdat het een deel van de
context vormt waarbinnen de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht betekenis
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moeten krijgen. In de volgende hoofdstukken wordt er dan ook regelmatig op teruggegrepen
en naar verwezen.
Economische ratio: het falen van de markt
2.5

Of en in hoeverre regulering nodig is, wordt traditioneel beschouwd als een economisch
vraagstuk.33 De economische theorie die zich met dit vraagstuk bezighoudt, kan worden
aangeduid als de theorie van het marktfalen.34 Daarin wordt het hypothetische vertrekpunt
gehanteerd van de efficiënte - of de perfecte - (financiële) markt. Aan deze efficiënte markt
ligt een aantal belangrijke assumpties ten grondslag. Er wordt onder meer verondersteld dat
alle informatie voor eenieder vrij toegankelijk is en dat alle beschikbare informatie op een
efficiënte wijze wordt verwerkt.35 Financiële markten kunnen daardoor steeds de ‘juiste’
prijzen genereren, die uitdrukking geven aan daadwerkelijke economische (intrinsieke) waarde
(economic fundamentals) - prijzen dus die, voor zover relevant, zijn gebaseerd op rationele
toekomstverwachtingen.36 In deze ‘modelwereld’ bestaat een zodanig marktevenwicht dat het
niet mogelijk is om de positie van een persoon te verbeteren zonder dat de positie van ten
minste een andere persoon verslechtert (door economen aangeduid als Pareto-efficiency)37. Dit
marktevenwicht wordt door de markt (van)zelf verwezenlijkt. Het marktmechanisme dat op
miraculeuze wijze de economische efficiëntie teweegbrengt, wordt ook wel ‘beeldend’
voorgesteld als een onzichtbare hand (invisible hand), die de marktactoren als het ware naar
het marktevenwicht leidt.38

2.6

De modelwereld wordt bevolkt door de ‘homo economicus’. Dit zijn mensen die steeds
handelen ter optimalisatie van hun eigen (economische) belangen, zodat de belangen van
anderen per definitie op de tweede plaats worden gesteld. Bij elke keuzemogelijkheid maken
zij een zakelijke afweging van alle voor- en nadelen van de beschikbare opties en vervolgens
kiezen zij op basis van de informatie die voorhanden is de optie die het beste is voor hun eigen

33

Zie Schooner & Taylor 2010, p. 297 e.v., waarop deze paragraaf gedeeltelijk is gebaseerd. Zie over de economische ratio
van financieel toezicht in de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld Boots, Eisma & Schoenmaker 2010.
34
Zie voor een historische beschrijving van de ontwikkelingen rondom deze theorie Cassidy 2009.
35
Dit uitgangspunt is (ook) een onderdeel van de zogenoemde Efficient Capital Markets Hypothesis of ‘ECMH’, die er in de
kern op neerkomt dat in de beurskoersen van effecten alle beschikbare informatie is geïncorporeerd. Er worden drie varianten
van de ECMH onderscheiden (weak, semi-strong en strong), afhankelijk van de mate waarin nieuwe informatie of nietpublieke informatie in de koersen geacht wordt te zijn verwerkt. In de Nederlandstalige literatuur is recent veel over het
ECMH geschreven. Zie o.a. - inclusief de kritiek erop - Hijink 2010, in het bijzonder hoofdstuk 14 en Van Dyck 2010, p. 107
e.v. Vgl. voor de relatie tussen deze hypothese en de door hen meer in algemene zin aangeduide ‘Efficient Markets School’
verder Schooner & Taylor 2010, p. 67-68.
36
Vgl. bijvoorbeeld Cassidy 2009, p. 86 en Farmer 2010, p. 110.
37
Zie daarover bijvoorbeeld Cassidy 2009, p. 54-59.
38
Het idee van deze ‘invisible hand’ wordt in economische werken steevast in verband gebracht met de befaamde Schotse
wetenschapper Adam Smith en zijn standaardwerk The Wealth of Nations uit 1776, maar over het antwoord op de vraag
welke betekenis Smith in het kader van financiële markten al dan niet aan de metafoor zou hebben toegekend bestaat onder
economen geen eensgezindheid; zie daarover bijvoorbeeld Cassidy 2009, p. 26-36.
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portemonnee (zij zijn gericht op ‘maximalisering’ van de eigen opbrengsten).39 Later in deze
studie wordt hierop nog uitvoerig teruggekomen, maar de veronderstelde wijze waarop de
homo economicus aldus zijn keuzes maakt wordt aangeduid als rationeel. Binnen de context
van deze paragrafen gaat het erom dat hun op het eigenbelang gerichte maximaliserende
micro-handelen leidt tot een optimale macro-uitkomst.40
2.7

Dat de markt in werkelijkheid niet eigener beweging efficiënt is (en in zoverre faalt), wordt
verklaard aan de hand van drie hoofdsoorten van ‘marktfalen’, te weten (de aanwezigheid
van): monopolistische macht, (negatieve) externe effecten en informatieasymmetrie.41 Een
marktfalen is dus een situatie waarin de echte wereld zich niet gedraagt als de modelwereld
zoals zojuist bedoeld. Regulering en toezicht moeten marktfalen corrigeren zodat de perfecte
markt kan worden gerealiseerd (en binnen deze context bestaat in beginsel alleen een
rechtvaardiging voor marktinterventie voor zover sprake is van marktfalen).42 Marktfalen als
gevolg van monopolistische macht blijft in deze studie buiten beschouwing - daarover wordt
op deze plaats alleen in algemene zin opgemerkt dat het aannemelijk is dat monopolistische
banken (en andere financiële ondernemingen) onder andere geneigd zullen zijn om (te) hoge
prijzen te rekenen, minder goede service te verlenen en om zich niet te bekommeren om
innovatie.43

2.8

Voordat wordt overgegaan tot een bespreking van marktfalen als gevolg van externe effecten
en informatieasymmetrie, worden eerst enige opmerkingen gemaakt over de (economische)
noodzaak van financieel toezicht.

‘Toezicht moet, toezicht is goed’44
2.9

Er wordt wel aangenomen dat de kredietcrisis het resultaat is van een dereguleringsgolf die
zich in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft (of zou hebben)45 voltrokken,46

39

Tiemeijer 2011, p. 10.
Vgl. bijvoorbeeld Stiglitz 2010, p. 15-16.
41
Vgl. o.a. Schooner & Taylor 2010, p. xii-xiii, Moloney 2010, p. 437 en Boots, Eisma & Schoenmaker 2010, p. 9 e.v. Zie
bijvoorbeeld ook Deelonderzoek 2 Commissie De Wit, p. 9 e.v.
42
Vgl. (ook) Cartwright 2004, p. 14.
43
Schooner & Taylor 2010, p. xiii.
44
Deze ‘slogan’ ontleen ik aan Van Dijk 2004, p. 25, die overigens op zijn beurt als bron een (niet bij naam genoemde)
kantoorgeno(o)t(e) citeert. Hoewel Van Dijk het met de desbetreffende kantoorgeno(o)t(e) eens is, wijst hij ook op de
donkere kanten van toezicht: ‘toezicht is zuur, toezicht is duur’. ‘Toezicht moet, toezicht is goed’ is naar ik aanneem afgeleid
van de in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebruikte reclame-uiting ‘melk moet, melk doet je goed’, een uitgangspunt
dat overigens ook wel wordt bekritiseerd, bijvoorbeeld door de Amerikaanse hoogleraar voedingsleer Willett in zijn boek Eat,
Drink and Be Healthy (Willet 2005).
45
Vgl. Boots, Eisma & Schoenmaker 2010.
46
Zie bijvoorbeeld Schlefer 2012, p. 1. Vgl. ook De Grauwe 2010.
40
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anderen betwisten dat weer.47 In deze studie wordt er hoe dan ook van uitgegaan dat financieel
toezicht van overheidswege noodzakelijk is voor het goed functioneren van de financiële
markten. Dat betekent dat tegenstanders van door de overheid georganiseerd financieel
toezicht, toegespitst op banken ook wel genoemd de voorstanders van ‘free banking’ (of
‘laissez-faire banking’48), nauwelijks aan het woord komen.49 Hetzelfde geldt voor anderen
wier stellige overtuiging is dat financiële markten in beginsel uit zichzelf, dus ‘van nature’,
goed kunnen functioneren. In hun optiek, zo zou men grofweg kunnen zeggen, komt de ideale
wereld als bedoeld in § 2.4 dicht in de buurt van de echte wereld en kan deze het beste zonder
overheidsbemoeienis functioneren; in elk geval menen zij dat overheidsbemoeienis geen regel
maar uitzondering moet zijn. Deze aanhangers van de ‘efficiënte markten school’50 - Krugman
noemt hen ‘marktfundamentalisten’51 - zijn veelal hooguit bereid om regels te stellen tot
verplichte informatieverschaffing, zodat de markt als geoliede informatieverwerkingsmachine
haar werk nog beter kan verrichten.52 Verdere overheidsbemoeienis door middel van
regulering en toezicht werkt in hun visie vaak alleen maar verstorend. Zij gaan dan ook niet uit
van marktfalen, maar van overheidsfalen.53 Hun ideeën worden gewoonlijk in verband
gebracht met een visie op (de) economie die bekend staat als de neoklassieke economie,54 een
tot voor kort dominante stroming in economisch denken in de westerse wereld, waarnaar ik
hierna nog meermalen zal verwijzen.
2.10

Ik zet hieronder nog wel de belangrijkste basisargumenten op een rij van het debat over de
vraag of markten al dan niet goed zonder (althans met weinig) overheidstoezicht kunnen (of
zouden moeten) functioneren, teneinde mijn assumptie dat financieel toezicht noodzakelijk is,
ten minste in enige mate te rechtvaardigen, al zullen weinigen vandaag de dag nog twijfelen
aan het belang van financieel toezicht.

2.11

Hoewel de diverse tegenstanders van overheidstoezicht respectievelijk de diverse voorstanders
van minimaal overheidstoezicht verschillende argumenten aanvoeren ter onderbouwing van
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Bijvoorbeeld Farmer 2010, p. 7.
Cartwright 2004, p. 14.
49
Zie voor bespiegelingen over hun inzichten bijvoorbeeld Llewellyn 1999 en Boots, Eisma & Schoenmaker 2010, p. 13-15.
50
Vgl. Schooner & Taylor 2010, p. 67.
51
Krugman 2009.
52
Schooner & Taylor 2010, p. 68.
53
Zie De Grauwe 2010, p. 3, die over dat (in zijn ogen: zogenaamde) overheidsfalen cynisch opmerkt: ‘(…) for as we all
know bureaucrats and politicians always screw things up.’ Vgl. over overheidsfalen versus marktfalen bijvoorbeeld Stiglitz
2010. Ik wijs er nog op dat overheidsfalen kan zich ook in een andere (regulerings)gedaante voordoen, bijvoorbeeld doordat
eigen woningbezit van overheidswege zeer sterk wordt gestimuleerd, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot ongezond
(uit)leengedrag - vgl. bijvoorbeeld Heremans & Pacces 2012, p. 559, verwijzend naar de Amerikaanse subprime crisis.
54
Zie bijvoorbeeld Deelonderzoek 2 Commissie De Wit, p. 118.
48
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hun standpunten,55 zijn deze in de kern veelal terug te voeren op het concept van moral
hazard.56 Deze moral hazard wordt volgens hen veroorzaakt door overheidsinterventies in de
vrije markt. Moral hazard houdt in dat economische actoren risicovoller gedrag zullen
vertonen als zij niet zelf behoeven op te draaien voor de nadelige gevolgen daarvan. Dit
gedragseffect vloeit in de bancaire sector in hun ogen in belangrijke mate voort uit de van
overheidswege speciaal georganiseerde (financiële) ‘vangnetten’ (safety nets), te weten
stelsels van depositogarantie en lender of last resort-functies.57 Toegespitst op een
depositogarantiestelsel is de gedachte bijvoorbeeld dat consumenten zich niet zullen
bekommeren over de financiële soliditeit van de bank waar zij hun spaargelden stallen, en dat
het effect daarvan weer is dat de banken in kwestie zich navenant risicovoller zullen gedragen.
2.12

Deze vangnetten worden door overheden in het leven geroepen om de financiële markten
stabieler (of minder instabiel) te maken en juist ook vanwege de moral hazard die door de
bedoelde vangnetten kan ontstaan,58 worden banken en andere financiële instellingen aan
financieel toezicht onderworpen.59 Het financieel toezicht moet de moral hazard voorkomen
of ten minste dempen. Het moral hazard-argument wordt aldus door alle kampen gehanteerd.
Inzichtverschillen gaan dan ook niet over de vraag of moral hazard het gevolg is of kan zijn
van de vangnetten, maar of de vangnetten überhaupt noodzakelijk zijn. Het ligt in de rede dat
de aanhangers van de efficiënte markten school deze noodzaak (vaak) niet zien – markten
redden zichzelf immers wel. Deze visie lijkt evenwel praktisch onrealistisch en bovendien
theoretisch onhoudbaar.

2.13

De gewenste niet-aanwezigheid van de financiële vangnetten lijkt praktisch gezien
onrealistisch omdat overheden bij grote problemen in het financiële systeem in de praktijk
toch wel zullen ingrijpen (en aldus als ultiem vangnet fungeren), ook al zouden zij, met het
doel om moral hazard in zoverre te voorkomen, vooraf bij hoog en bij laag beweren niet als
‘insurer of last resort’ op te zullen treden.60 Het niet redden van banken zal vanwege hun
cruciale functie met betrekking tot het betalingssysteem en/of vanwege mogelijke
systeemrisico’s en de daarmee gepaard gaande kans op grote economische neergang, politiekeconomisch veelal eenvoudigweg onverantwoord zijn. Het niet tegemoetkomen van (kleine)
spaarders (die ook kiezers zijn) is politiek gezien waarschijnlijk meestal vrijwel ondenkbaar.
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Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de mate van aanwezigheid van vormen van marktfalen, de mogelijkheden om deze
met overheidstoezicht te bestrijden en de mate waarin financiële producten verschillen van niet-financiële producten die niet
of nauwelijks zijn onderworpen aan overheidstoezicht; zie Llewellyn 1999, p. 5.
56
Vgl. Boots, Eisma & Schoenmaker 2010, p. 13, Schooner & Taylor 2010, p. 68 en De Grauwe 2010, p. 2.
57
Schooner & Taylor 2010, p. 67-68, De Grauwe 2010, p. 2 en Partnoy 2015, § 3.
58
Bij de vormgeving van de vangnetten wordt vanzelfsprekend ook bezien op welke manier moral hazard-gevolgen kunnen
worden ingeperkt; zie daarover Schooner & Taylor 2010, p. 52 e.v.
59
Zie bijvoorbeeld Schooner & Taylor 2010, p. 67, Llewellyn 1999, p. 5 en De Grauwe 2010, p. 2.
60
Schooner & Taylor 2010, p. 68-70.
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Dit betekent dat de bedoelde moral hazard altijd wel aanwezig zal zijn, of de (andere)
publieke vangnetten nou wel of niet ‘bestaan’. Dit laatste geldt in het bijzonder ten aanzien
van banken die door hun omvang zodanig zijn verweven met de financiële markten en veel
van de spelers daarop, dat zij in dit verband worden aangeduid als ‘too big to fail’ of ‘too
interconnected to fail’: een faillissement van een dergelijke bank zal altijd wel door een
reddingsoperatie van de overheid worden afgewend vanwege de enorme negatieve schok die
zo’n faillissement op de financiële markten en in de economie teweeg zou kunnen brengen.61
2.14

Verder heeft de kredietcrisis de geloofwaardigheid van de uitgangspunten van de efficiënte
markten school danig aangetast.62 Het lijkt duidelijk dat de crisis, nota bene ontsponnen in de
vrijwel ongereguleerde markt voor subprime hypothecaire kredietverlening in de Verenigde
Staten, weinig steun biedt aan de gedachte dat markten prima voor zichzelf kunnen zorgen. De
kredietcrisis, ontegenzeglijk het uiteenspatten van een (financieel-economische) ‘bubble’
waarin economische groei was gebaseerd op excessieve kredietgroei en overspannen
verwachtingen omtrent de ontwikkeling van huizenprijzen,63 valt daarmee moeilijk te rijmen:
in (echte) efficiënte markten ontstaan geen bubbles64 en (dus) ook geen ‘crashes’.65 De
opbouw van bubbles op bijvoorbeeld aandelen- of huizenmarkten lijkt veelal gebaseerd op
ongebreideld (irrationeel) optimisme waardoor de prijzen van aandelen of huizen tot
onrealistische hoogten stijgen, welke prijsstijgingen over het algemeen mede mogelijk worden
gemaakt door een zeer ruimhartig bancair kredietverstrekkingbeleid.66 Financiële crises
veroorzaakt door bubbles zijn overigens bepaald niet iets van de laatste jaren. Integendeel, in
de afgelopen eeuwen hebben zich tal van dergelijke financiële crises voorgedaan67 (zij het dat
hun complexiteit in de loop der tijd is toegenomen68).69 In steeds bredere kring wordt aanvaard
dat bubbles mede het uitvloeisel zijn van collectieve irrationaliteit en dat financiële markten

61

Later in deze studie zal nog iets worden gezegd over nieuwe regels die de kans op een dergelijke reddingsoperatie van
overheidswege moeten inperken, maar deze hoe dan ook niet (met zekerheid) zullen kunnen voorkomen.
62
In Deelonderzoek 2 Commissie De Wit, p. 9, wordt (zelfs) opgemerkt dat de efficiënte markt hypothese ‘momenteel als
onjuist [wordt] bestempeld’. Zie voor een zeer kritische beschouwing over de ideeën van de efficiënte markt school Krugman
2009 (‘How did economists get it so wrong?’), wiens kritiek overigens niet onbeantwoord is gebleven, zie bijvoorbeeld
Cochrane 2011 (‘How did Krugman get it so wrong?’), p. 36-40. De Grauwe 2010, p. 4, merkt over het efficiënte marktparadigma onderkoeld op: ‘The trouble is that markets are not efficient.’ Zie verder bijvoorbeeld Stiglitz 2010, p. 16 e.v., die
over de metafoor van de onzichtbare hand (zie § 2.2 hiervoor) opmerkt (verwijzend naar een co-publicatie met Greenwald):
‘(…) one of the reasons the invisible hand often seems invisible is that it’s not there’.
63
Zie bijvoorbeeld Maatman & Flinterman 2010, p. 25.
64
In efficiënte markten reflecteren prijzen immers intrinsieke economische waarde (economic fundamentals); zie § 2.2
hiervoor. Van een bubble is juist sprake als activaprijzen deze waarde in grote mate overschrijden, zie Vogel 2010.
65
Zie o.a. De Grauwe 2010, p. 2, Vogel 2010, p. 12 en Cassidy 2009, p. 86.
66
Kamalodin 2011.
67
Zie voor een omvangrijke studie hiernaar Reinhart & Rogoff 2009.
68
Heremans & Pacces 2012, p. 558.
69
Partnoy 2015, § I.0 wijst erop dat ondanks de vele crises nog steeds weinig overeenstemming bestaat tussen
wetenschappers als het gaat om de precieze problemen die crises veroorzaken. Als voorbeeld vermeldt hij dat heden ten dage
nog steeds wordt gedebatteerd over de vraag waarom de prijzen tijdens de welbekende tulpenmania van 1637 zo snel tot
astronomische hoogten stegen.
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inherent instabiel zijn, in plaats van inherent stabiel.70 Al met al zijn de financiële vangnetten
eenvoudigweg onontbeerlijk.
2.15

In dit kader is het nog illustratief om Alan Greenspan, van 1987 tot 2006 voorzitter van de
Amerikaanse centrale bank en in die rol overtuigd vrijemarktdenker, aan het woord te laten,
eerst vóór en dan ná het ontstaan van de in 2008 losgebarsten kredietcrisis:71
‘There is nothing involved in federal regulation which makes it superior to market
regulation.’
‘I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and
others, were such that they were best capable of protecting their own shareholders and their
equity in the firms. The problem here is something which looked to be a very solid edifice, and,
indeed, a critical pillar to market competition and free markets did break down. And I think
that, as I said, shocked me. I still do not fully understand why it happened and, obviously, to
the extent that I figure out what happened and why, I will change my views.’

2.16

Ik sluit deze kwestie af met de constatering dat, juist nu, als gevolg van de kredietcrisis, er een
brede consensus bestaat dat meer of minder uitvoerig financieel toezicht noodzakelijk is72 én
dat daarbij niet (alleen) moet worden gebouwd op controversiële veronderstellingen uit de
neoklassieke economie - vgl. de volgende passage uit The Turner Review:73
‘(…) the crisis also raises important questions about the intellectual assumptions on which
previous regulatory approaches have largely been built. At the core of these assumptions has
been the theory of efficient and rational markets. (…) these assumptions [are] now subject to
extensive challenge on both theoretical and empirical grounds, with potential implications for
the appropriate design of regulation and for the role of regulatory authorities.’
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In de loop van de tijd zijn vele (kleinere en grotere) bubbles gevolgd door crashes. Zie voor een beschrijving hiervan
Kindleberger & Aliber 2011. Zie in de Nederlandse literatuur, overigens met verwijzingen naar het boek van Kindleberger,
De Grauwe 2010, p. 1-24. Net als Kindleberger geniet ook Hyman Minsky juist na de kredietcrisis grote faam, aangezien hij
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het inherente instabiele karakter van financiële markten Kocken 2012. Zie ook Partnoy 2015, § 2.
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Zie The Turner Review, p. 39.
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Better Regulation
2.17

Het gehanteerde uitgangspunt ‘toezicht moet, toezicht is goed’, wil niet zeggen dat aan
financieel toezicht van overheidswege geen ongunstige aspecten verbonden zijn (zoals
compliance-kosten, die uiteindelijk, in elk geval deels, op het bordje van de afnemer van de
financiële diensten en producten terechtkomen) en dat het anderszins negatieve bijeffecten kan
hebben of, zelfs, gelet op de beoogde effecten, averechts kan uitwerken.74 Die laatste
observaties onderstrepen het grote belang van goeddoordachte regelgeving en nauwkeurige
effectanalyses, zo mogelijk juist ook vooraf. Daaruit kan blijken dat oplossingen in de private
sfeer de voorkeur kunnen verdienen boven publieke interventie.75 Soms ook kan het blote
marktmechanisme wellicht betere resultaten opleveren dan bemoeienis van ‘buitenaf’.76

2.18

Het gaat hier uiteindelijk, zoals zo vaak, om de juiste balans. Niet teveel regels,77 niet te
weinig, en inhoudelijk precies de juiste met het meest adequate toezicht (in de zin van
monitoring, (bij)sturing en handhaving) - een totaalpakket dus dat de gestelde doelen weet te
realiseren. Het probleem is natuurlijk dat het vinden van die balans moeilijk is, zo niet
ondoenlijk. Dat komt niet alleen doordat het financieel toezicht zich als het ware op een
moving target richt – de financiële markten zijn voortdurend onderhevig aan innovatie van
financiële producten en technische (handels)mogelijkheden én grote delen van de financiële
markten zijn onderwerp van een permanent voortschrijdende globalisering78 -, maar óók
doordat de financiële markten en de spelers daarop, zo wordt steeds duidelijk(er), vaak
onvoorspelbaar blijken te zijn in beweging en ontwikkeling, respectievelijk gedrag. Beleid- en
regelmakers en toezichthouders lopen daardoor vaak achter de feiten aan,79 hetgeen het niet
altijd terechte beeld doet ontstaan dat regels van financieel toezicht vrijwel uitsluitend worden
gemaakt als reactie op financiële schandalen en crises.80 Complicerende factor van meer
praktische aard bij het vinden van de juiste balans is bovendien dat financieel toezicht in
economische hoogtijdagen door velen als een onnodige last wordt gezien, terwijl in tijden van
crises het algemeen gevoelen juist is dat er te weinig regulering is en/of dat de toezichthouders
hebben zitten slapen.81 Een gevolg daarvan kan zijn dat financieel toezicht een procyclisch
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Vgl. daarover bijvoorbeeld Moloney 2010, p. 440-441 en Partnoy 2015, § I.1 en § II.
Zie bijvoorbeeld Schooner & Taylor 2010, p. 304. Vgl. ter zake ook uitvoerig Teulings, Bovenberg & Van Dalen 2005, p.
11 e.v. Op p. 12 schrijven zij (mijn cursivering, KWHB): ‘De kunst in het debat over het publieke belang is om (…) op grond
van theorie en empirie te bezien wanneer de markt werkelijk faalt én of overheidsingrijpen lonend is’.
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Vgl. Heremans & Pacces 2012, p. 260.
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Er bestaan heden ten dage veel zorgen over de regeldruk voor banken, zie hierover bijvoorbeeld CSFI, Banking Banana
Skins 2014, p. 11.
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karakter krijgt: (steeds) minder streng als het economisch goed gaat (en het juist van belang is
om ontsporing te voorkomen) en (steeds) strenger als het economisch slecht gaat (en het juist
van belang is om herstel niet in de weg staan).82 Het is al met al ‘not uncommon for public
opinion to blame regulation for anything that goes wrong’.83 Kortom, financieel toezicht ‘is a
messy, complex and often thankless task’.84
2.19

Er bestaat dan ook een permanent streven naar ‘better regulation’, een term die overigens niet
alleen regelmatig wordt gebruikt als projectnaam voor nationale en internationale
verbeterprogramma’s op het terrein van regulering en toezicht, maar ook heeft te gelden als
een specifiek aandachtsgebied binnen de wetenschappelijke bestudering van regulering en
toezicht.85 De term wordt ten slotte ook wel gehanteerd om te benadrukken dat het bij
regulering niet gaat om kwantiteit maar om kwaliteit van regelgeving en toezichtmethoden,86
en óók vanuit dat perspectief moet better regulation stellig steeds het leidende idee zijn bij het
denken over en het ontwerpen van nieuw of vernieuwd financieel toezicht.87

Externe effecten; negatief én positief (en publieke goederen)88
2.20

Externe effecten (of neveneffecten) zijn indirecte effecten van een bepaalde economische
activiteit. Er worden positieve en negatieve externe effecten onderscheiden. Negatieve externe
effecten, in het Engels ook wel beeldend spillover effects genoemd, leiden tot kosten voor
derden waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Positieve externe effecten daarentegen
leiden tot voordelen voor derden waarvoor zij niets betalen.

2.21

Het klassieke schoolvoorbeeld van een negatief extern effect met betrekking tot financiële
markten is de situatie dat de insolventie van een bepaalde bank (bijvoorbeeld veroorzaakt door
inadequaat management) leidt tot het vertrouwensverlies in andere, op zich solvente en goed
bestuurde, banken met als gevolg een algehele publiekspaniek resulterend in de massale
opvraging van banktegoeden (bank runs). Dit gevaar wordt ook wel een systeemrisico
genoemd dat, als het zich manifesteert, een systeemcrisis oplevert.

2.22

Een positief extern effect dat in het kader van financiële markten kan worden genoemd, is de
situatie dat de goede reputatie van een of meer financiële ondernemingen leidt tot of bijdraagt
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Heremans & Pacces 2012, p. 560.
Pacces & Van den Bergh 2012, p. 2.
84
Zie Black 2012, p. 44.
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Zie Weatherill 2007, p. 4 e.v.
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Vgl. Broekhuizen 2005.
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Vgl. ook het Rapport Commissie De Wit, p. 17: ‘Goede regels zijn te verkiezen boven meer regelgeving’.
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Het volgende is deels gebaseerd op Schooner & Taylor 2010, p. 297 e.v.
83

36
aan een goede reputatie van - en vertrouwen in - de financiële sector. Dit soort positieve
externe effecten, die kunnen worden aangeduid als ‘publieke goederen’ (public goods), zullen
in de regel niet door ‘de’ markt worden gecreëerd vanwege het zogeheten free rider-probleem.
Van publieke goederen is sprake als zij niet-uitsluitbaar (non-excludable) en niet-rivaliserend
(nonrival) zijn, hetgeen kort gezegd betekent dat zij aan eenieder ter beschikking staan,
respectievelijk ten goede komen.89 Met free riding wordt bedoeld dat sommige marktpartijen
zonder eigen inspanningen (de free riders) (zullen willen) profiteren van de inspanningen van
andere marktpartijen (zoals bijvoorbeeld het investeren in goede risicomanagementsystemen)
die de positieve effecten (het publieke goed) creëren, met als gevolg dat niemand eigener
beweging bereid zal zijn om zich de bedoelde inspanningen te getroosten. Financieel toezicht
is nodig om die inspanningen af te dwingen en zodoende het free rider-probleem het hoofd te
bieden.
2.23

Het idee van regulering is aldus dat negatieve externe effecten worden voorkomen en dat
positieve externe effecten worden gecreëerd90 - en vanzelfsprekend het liefst tegelijkertijd.
Vooral positieve externe effecten die resulteren in zogenaamde ‘publieke goederen’ (public
goods) zijn in dit verband van belang. Verderop in dit hoofdstuk zal nog uitvoerig aandacht
worden besteed aan financiële stabiliteit, dat als elementair publiek goed - heden ten dage - als
hét basisthema van financieel toezicht lijkt te worden gezien.91

Informatieasymmetrie
2.24

Met informatieasymmetrie - door onze wetgever minder fraai ook wel informatiescheefheid
genoemd92 - wordt in algemene zin bedoeld dat de onderscheiden partijen in een
(pre)contractuele relatie een ongelijkwaardige informatiepositie hebben: de ene partij heeft
méér en/of betere informatie dan de andere partij.93 Voor het goed functioneren van financiële
markten is het van groot belang dat de marktdeelnemers over voldoende gelijkwaardige
informatie beschikken.94 Algemeen wordt bijvoorbeeld aangenomen dat allerlei
publicatieverplichtingen de werking van effectenmarkten verbeteren,95 maar ook met
betrekking tot andere financiële deelmarkten is het financiële toezichtrecht met het oog op
informatieasymmetrie doorspekt met gedetailleerde informatieverplichtingen. In deze studie
worden, toegespitst op het onderwerp van deze studie, met betrekking tot banken en hun
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Vgl. Partnoy 2015, § I.1.
Zie bijvoorbeeld (ook) Llewellyn 1999, p. 9 en Andenas & Chiu 2014, p. 4.
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Vgl. Heremans & Pacces 2012, p. 559 en p. 571 e.v. en, zeer uitvoerig, Andenas & Chiu 2014.
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Vgl. Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 3, p. 25 e.v.
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Schooner & Taylor 2010, p. 300.
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Schooner & Taylor 2010, p. 300.
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Zie hierover bijvoorbeeld Hijink 2010, i.h.b. hoofdstuk 16.
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klanten de volgende situaties onderscheiden waarin informatieasymmetrie een belangrijke rol
speelt.96
2.25

Op de eerste plaats bestaat er een belangrijke vorm van informatieasymmetrie tussen banken
en degenen die hun gelden aan hen toevertrouwen. De desbetreffende leencrediteuren/klanten
(zoals spaarders en andere depositohouders) zijn in het algemeen niet in staat om een gedegen
beoordeling te maken van de financiële gegoedheid van de bank. Hierbij moet worden bedacht
dat de financiële positie van banken voor buitenstaanders in het algemeen moeilijker is te
bepalen dan die van ‘gewone’ ondernemingen, vooral vanwege hun beperkte inzicht in de
waarde van door de bank verstrekte leningen. Banken zelf daarentegen zullen, als het goed is,
juist beschikken over gedetailleerde informatie ten aanzien van hun leendebiteuren.97 Een
complicerende factor bij deze vorm van informatieasymmetrie is dat informatieverschaffing en
de bestudering daarvan bij aanvang van de contractuele relatie hoe dan ook onvoldoende is:
‘no amount of information at the time contracts are signed (…) protects against subsequent
behaviour of the [bank]’.98

2.26

Ten tweede is in de regel sprake van informatieasymmetrie tussen banken en hun klanten met
betrekking tot de producten en diensten die banken aanbieden vanwege het veelal - min of
meer - complexe karakter van die producten en diensten. Deze informatieongelijkheid kan
zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn en kan, bezien vanuit de positie van de klanten,
in ieder geval op verschillende fronten tot problemen leiden. Zo kan het voor hen moeilijk zijn
om te beschikken over de informatie die zij behoeven om ter zake van de afname een
weloverwogen keuze te kunnen maken. Deze moeilijkheid kan verband houden met de aard
van de desbetreffende financiële producten, bijvoorbeeld omdat pas in de (verre) toekomst
duidelijk wordt of de met het product beoogde resultaten of effecten zich al dan niet realiseren
(te denken valt aan beleggingsproducten).99 Het komt ook veel voor dat de informatie klanten
eenvoudigweg boven de pet gaat. Het is mede mogelijk dat de bank (of de door haar
ingeschakelde tussenpersoon) de klant een onvolledig of onjuist beeld van de
productkarakteristieken voorspiegelt, daartoe bijvoorbeeld aangezet door een bepaalde
provisie- of beloningsstructuur.

2.27

Op de derde plaats kan informatie-asymmetrie tussen bank en klant bestaan als
laatstgenoemde de bank inschakelt om hem bepaalde diensten te verlenen en daarbij zijn
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Gebaseerd op Cartwright 2004, p. 16 e.v. Zie ook Broekhuizen 2011, p. 31-32, waarop de tekst in deze paragraaf
gedeeltelijk is gebaseerd.
97
Zie hierover bijvoorbeeld Llewellyn 1999, p. 10, Cartwright 2004, p. 17-18 en Schooner & Taylor 2010, p. xiv e.v.
98
Llewellyn 1999, p. 10. Zie ook Cartwright 2004, p. 6.
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Cartwright 2004, p. 16, spreekt in een dergelijk geval van imperfect information (‘knowing less than the ideal’).
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belangen te behartigen of te bevorderen, zoals het beheren van diens vermogen of het geven
van advies over financiële producten. Het gaat hier om zogenaamde ‘agent-principal’ relaties
(zie ook § 1.27). Om te beginnen zal het vanwege het grote inhoudelijke kennisverschil voor
de klant uiteraard lastig zijn om te beoordelen of de dienstverlening van voldoende kaliber is
ofwel in kwalitatief opzicht voldoet (is sprake van vakkundige dienstverlening?)100, maar hier
speelt ook een andere vorm van informatie-asymmetrie: de klant zal in de regel niet kunnen
vaststellen of de bank daadwerkelijk in diens belang handelt, dat wil zeggen zijn belangen
vooropstelt en, dus, geen andere belangen laat prevaleren (is sprake van loyale
dienstverlening?).
Doelstellingen en functies van financieel toezicht
2.28

Zoals opgemerkt in § 2.1, liggen de doelstellingen van financieel toezicht in het verlengde van
de redenen van financieel toezicht. Uitgaande van de hiervoor besproken soorten van
marktfalen kunnen als hoofddoelstellingen van financieel toezicht worden genoemd: het
waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem, het beschermen van klanten tegen
faillissement van financiële instellingen en het beschermen van klanten tegen ontoelaatbaar
gedrag van financiële instellingen.101 Deze hoofddoelstellingen impliceren in mijn visie een
vierde hoofddoelstelling, die soms als voorwaarde voor én soms als gevolg van de andere
hoofddoelstellingen cruciaal is voor goed functionerende financiële markten: het bevorderen
en het handhaven van vertrouwen in de financiële sector (zie ook § 2.1, waar de
vertrouwensdoelstelling al als separate doelstelling werd genoemd).102

2.29

De hoofddoelstellingen corresponderen met de (hoofd)functies van financieel toezicht:
macroprudentieel toezicht (in het verleden werd gesproken over systeemtoezicht - ik kom daar
nog over te spreken), microprudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het institutionele kader
van het Nederlandse financieel toezicht is gemodelleerd naar deze functies van het financieel
toezicht en wordt daarom een functioneel toezichtmodel genoemd. Het wordt ook wel een
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Schooner & Taylor 2010, p. 301.
Zie Kamerstukken II 1998/99, 26 466, nr. 1, p. 11 en Kamerstukken II 2003/04, 29708, nr. 3, p. 28-30. In deze
wetsgeschiedenis, waar de toezicht- doelstellingen worden toegelicht, klinken de in deze bijdrage besproken economische
redenen van financieel toezicht duidelijk door. Vgl. verder bijvoorbeeld Goodhart e.a. 1998, p. 4 en Llewellyn 1999, p. 9.
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Hieruit blijkt ook dat in het kader van de doelstellingen van financieel toezicht verschillende accenten kunnen worden
gelegd. In het Rapport Commissie De Wit, p. 110, wordt het vertrouwenselement als één van de drie belangrijkste
doelstellingen van financieel toezicht gepresenteerd, naast de doelstellingen van financiële stabiliteit en bescherming van
niet-professionele partijen (en wordt de soliditeit van financiële ondernemingen derhalve niet als (belangrijke) doelstelling
opgevoerd). Oppelaar 2004, p. 82, noemt het bevorderen (en zo nodig het herstellen) van vertrouwen de kerndoelstelling van
financieel toezicht. Vertrouwen kan ook als reden van financieel toezicht worden genoemd, zie Llewellyn 1999, p. 9, en wel
vanwege de positieve externe effecten die ervan uitgaan.
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Twin Peaks-model genoemd, omdat het uitgaat van twee hoofdtoezichtfuncties die worden
uitgeoefend door afzonderlijke toezichthouders.103
2.30

Het samenstel van toezichtdoelstellingen en toezichtfuncties is in de Wft neergelegd in de
artikelen 1:24 Wft en 1:25 Wft, die naast de hiervoor genoemde hoofddoelstellingen als
doelstellingen van financieel toezicht vermelden ‘ordelijke en transparante financiële
marktprocessen’ en ‘zuivere verhoudingen tussen marktpartijen’. Deze laatste doelstellingen
zijn onderwerp van markttoezicht, dat veelal (zoals in de Wft) als onderdeel van
gedragstoezicht wordt gezien.104 Net als het gedragstoezicht dat is gericht op bescherming van
klanten tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen, komt ook de noodzaak van
markttoezicht, in elk geval ten dele, voort uit het bestaan van informatieasymmetrie tussen de
verschillende op de financiële markten opererende partijen.105

Aangepaste verankering macroprudentieel toezicht
2.31

Ik vermeld nog dat het macroprudentieel toezicht tot 1 januari 2014 in hoofdzaak op basis van
de Bankwet 1998 werd uitgeoefend. Tot dat moment werd macroprudentieel toezicht in de
Wft slechts als een afgeleide van microprudentieel toezicht gezien. Mede met het oog op wat
later in dit hoofdstuk volgt, is het goed om hierover enige verklarende opmerkingen te maken.

2.32

Ten tijde van de totstandkoming van de Wft werd binnen de context van de Wft alleen een
zelfstandige rol gezien voor microprudentieel toezicht. Financiële stabiliteit werd voor de
toepassing van de Wft vooral gezien als een gevolg van microprudentieel toezicht. Het
macroprudentiële toezicht als zelfstandige toezichtfunctie werd alleen uitgeoefend op basis
van de Bankwet 1998. Deze twee dimensies van prudentieel toezicht zijn oorspronkelijk in art.
1:24 lid 1 Wft dan ook als volgt aan elkaar gekoppeld (mijn cursivering, KWHB):
‘Prudentieel toezicht is gericht op de soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen
aan de stabiliteit van de financiële sector’.

Zie hierover de volgende passage uit de toelichting van de vroegste wetsgeschiedenis van de
Wft:106
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Vgl. hierover bijvoorbeeld Grundmann-van de Krol 2012, p. 13-14.
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‘Het prudentieel toezicht kan tevens bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het
prudentieel toezicht kent een belangrijke samenhang met het ‘systeemtoezicht’. Prudentieel
toezicht kan bijdragen aan de stabiliteit van het financiële systeem en informatie over de
soliditeit van financiële ondernemingen is belangrijke input voor het ‘toezicht’ daarop. De
verantwoordelijkheid voor dit ‘systeemtoezicht’ in Nederland ligt krachtens artikel 3, tweede
lid, van de Bankwet 1998 bij DNB en is gericht op de stabiliteit van het financiële systeem als
geheel, waarbij het doel is om te voorkomen dat (financiële) problemen bij één financiële
onderneming overslaan naar andere partijen op de financiële markten. De positionering van
beide vormen van toezicht bij DNB levert gelet op de inhoudelijke samenhang tussen het
systeem- en het prudentieel toezicht, een belangrijke bijdrage aan de doeltreffendheid van het
functionele toezichtmodel.’

Per 1 januari 2014 zijn de woorden ‘het bijdragen aan’ uit art. 1:24 lid 1 geschrapt.107
Macroprudentieel toezicht versus systeemtoezicht
2.33

Het in de vorige paragraaf weergegeven citaat uit de wetsgeschiedenis geeft mij een
aanknopingspunt om iets te zeggen over terminologie. In het citaat wordt het begrip
prudentieel toezicht tegenover het begrip systeemtoezicht geplaatst, en daarmee wordt veelal
hetzelfde bedoeld als met het begrippenpaar micro- en macroprudentieel toezicht (prudentieel
toezicht is microprudentieel toezicht en systeemtoezicht is macroprudentieel toezicht). De
nieuwe trend is om - in ieder geval ten aanzien van banken - het begrippenpaar
microprudentieel toezicht/macroprudentieel toezicht te hanteren,108 ofschoon ook de
terminologie prudentieel toezicht/systeemtoezicht nog wordt gebruikt.109 Ik volg in deze studie
op dit punt de (nieuwe) trend, onder meer, daar hebben De Moor-van Vugt en Wessel op
gewezen, omdat de term systeemtoezicht in het generieke toezichtjargon wordt gebruikt voor
toezicht op de kwaliteit van bedrijfsprocessen, strategieën en interne procedures binnen een
bepaalde instelling die naleving van bepaalde regels en normen moeten borgen, welk toezicht
ten aanzien van banken nu juist onder het microprudentiële toezicht valt.110 Ik gebruik
overigens wél de termen systeemrisico en systeemcrisis, maar voor het daarop gespitste
toezicht hanteer ik dus de term macroprudentieel toezicht en niet de term systeemtoezicht.

107

Zie art. I.F Wijzigingswet financiële markten 2014. Tegelijkertijd werden in art. 1:24 lid 1 Wft de woorden ‘de financiële
sector’ vervangen door de woorden ‘het financiële stelsel’, maar dit betreft naar mijn mening uitsluitend een wijziging van
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2010, p. 196.
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Zie bijvoorbeeld DNB, Naar een stabieler financieel stelsel.
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Zie bijvoorbeeld Grundmann-van de Krol 2012, p. 14.
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De Moor-van Vugt & Wessel 2011, p. 213-214.
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2.34

Ik teken op deze plek volledigheidshalve nog wel aan dat de betekenis van de term
macroprudentieel toezicht niet vastomlijnd is; hij wordt ook wel op een beperkter wijze
gehanteerd dan ik hier doe.111 Daarover maak ik nog een enkele opmerking in § 2.84.

Intermezzo: sociale redenen van financieel toezicht
2.35

Het lijkt mij intussen goed om te benadrukken dat de economische benadering van financieel
toezicht niet impliceert dat geen aandacht bestaat voor sociale aspecten. De economische
redenen van toezicht zijn daarop juist mede gericht, in het bijzonder waar het gaat om het
verwezenlijken van publieke goederen. Niettemin worden naast de economische redenen van
toezicht ook wel separaat specifieke sociale redenen van toezicht genoemd, wellicht tevens om
te onderstrepen dat toezichtredenen niet uitsluitend moeten worden bezien in de context van
marktwerking en kosten- en batenanalyses.112 Een illustratie hiervan is misschien dat de
oorspronkelijke reden van beleggersbescherming op marktwerking was gericht
(effectenmarkten kunnen niet goed functioneren als beleggers wegens vertrouwensgebrek niet
bereid zijn om risicodragend kapitaal ter beschikking te stellen), terwijl de bescherming van
beleggers thans ook een doel op zich is.113 In de praktijk kan financieel toezicht zijn oorsprong
trouwens ook vinden in andere dan de hier bedoelde economische of sociale redenen.114 Zo is
Europese toezichtregelgeving (mede) een instrument om te komen tot financiële
marktintegratie115 en wordt de komende periode - onder andere door middel van regulering een Europese Capital Markets Union gecreëerd teneinde de financieringskracht van de
Europese kapitaalmarkten te vergroten.116 Hoe dan ook, sociale overwegingen spelen bij
financieel toezicht op zich dus een rol van betekenis. Zo bestaat reeds sinds de jaren dertig van
de vorige eeuw het besef dat er aanzienlijke publieke belangen verbonden zijn aan het goed
functioneren van het financiële stelsel - en dat die belangen door de overheid moeten worden
gewaarborgd.117

Corresponderende maatregelen en regels
2.36

In lijn met de toezichtredenen en de toezichtdoelstellingen bevat het toezicht (met betrekking
tot banken) maatregelen en regels met de volgende globale strekking respectievelijk globale
inhoud.

111

Vgl. ook De Moor-van Vugt & Wessel 2011, p. 224.
Zie bijvoorbeeld Scheltema & Scheltema 2009, p. 7.
113
Vgl. Grundmann-van de Krol 2005.
114
Zie ook Llewellyn 1999, p. 8.
115
Andenas & Chiu 2014, p. 16.
116
Zie o.a. Europese Commissie, Groenboek Capital Markets Union.
117
Zie het Rapport I Commissie De Wit, p. 6 en p. 101.
112
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2.37

Macroprudentieel toezicht richt zich als gezegd op de stabiliteit van het financiële stelsel.
Maatregelen ter bestrijding van potentiële of reeds bestaande instabiliteit zullen, afhankelijk
van de aard van de instabiliteit, sterk variëren wat hun inhoud en karakter betreft, maar de
maatregelen die in het kader van macroprudentieel toezicht worden getroffen, zijn vooreerst
gericht op het opsporen van (potentiële) kwetsbaarheden. Hierop wordt straks nader ingegaan.
Dan zal tevens blijken dat er een belangrijke wisselwerking bestaat tussen macroprudentieel
toezicht en microprudentieel toezicht.

2.38

Microprudentieel toezicht bevat regels die in de kern beogen te bereiken dat banken financieel
gezond (solide) zijn én blijven.118 Er worden eisen gesteld aan de omvang en de samenstelling
van het kapitaal van banken, zodat daarmee tot op zekere hoogte onvoorziene verliezen
kunnen worden opgevangen. Naast deze zogenoemde solvabiliteitseisen gelden
liquiditeitseisen die ervoor moeten zorgen dat banken in staat zijn te voldoen aan de opvraging
van gelden door hun leencrediteuren, zoals depositohouders. Solvabiliteitseisen worden
overigens niet alleen gesteld om ex post financiële klappen te kunnen opvangen, maar zijn ook
een middel om ex ante risiconeming te beteugelen. Om financiële gezondheid te bestendigen,
bevat het microprudentiële toezicht allerlei regels over risicobeheersing en andere regels met
betrekking tot een goede besturing van banken (governance-regels).

2.39

Gedragstoezicht bevat een schat aan regels die gaan over informatieverschaffing en doorgaans
in het leven worden geroepen omdat (wordt aangenomen dat) ‘partijen een prikkel hebben om
niet uit zichzelf alle relevante informatie (op een gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze) te
verstrekken’.119 Daarnaast bevat het gedragsrecht regels over zorgvuldige dienstverlening.
Deze zijn er steeds op gericht dat de bank op een zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde
belangen van de klant in acht neemt (vgl. art. 4:24a lid 1 Wft en art. 4:90 lid 1 Wft, waarop in
hoofdstuk vier van deze studie zal worden ingegaan). De gedragsregels ondersteunen deze
basisnorm (zoals regels over belangenconflicten en beheerst beloningsbeleid) of werken deze
uit (zoals regels over advisering en het voorkomen van overkreditering).120

2.40

Er zijn ook regels die zowel tot het microprudentiële toezicht als tot het gedragstoezicht
kunnen worden gerekend, zoals bepalingen over geschiktheid en betrouwbaarheid van
bestuurders en bijvoorbeeld een integere en beheerste bedrijfsvoering.

118

Vgl. bijvoorbeeld ook overweging 34 CRD IV: ‘Deze richtlijn en [de CRR] hebben tot doel de solvabiliteit van
instellingen zeker te stellen. (…)’.
119
Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 314; vgl. over deze kwestie Llewellyn 1999, p. 32-33.
120
Ik laat hier buiten beschouwing gedragsregels die betrekking hebben op markttoezicht.
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Een laag dieper de ratio in
2.41

De doelstellingen van financieel toezicht zijn tamelijk algemeen geformuleerd. Zij geven een
abstracte notie van wat wij met financieel toezicht willen bereiken, maar zeggen overigens niet
zoveel. Door hun algemene formulering zijn de doelstellingen geen helder richtsnoer voor de
inhoud van concrete normen en regels of voor de concrete toepassing van normen en regels.
Daarvoor dient een laag dieper te worden gekeken in de ratio van financieel toezicht. Dat
wordt ten aanzien van prudentieel toezicht gedaan in § 2.45 tot en met § 2.56 door de risico’s
bloot te leggen die met bankieren gepaard gaan. Verderop in dit hoofdstuk wordt wat preciezer
gekeken naar de ratio van het gedragstoezicht, door in te zoomen op het veranderende beeld
van de mens dat aan het gedragstoezicht ten grondslag ligt (zie § 2.106 e.v.).

2.42

Voordat de risico’s van het bankieren nader worden belicht, is het goed stil te staan bij de
positie en functie van banken in de economie en samenleving, omdat daaruit klip-en-klaar
blijkt dat een groot belang moet worden toegekend aan het realiseren van de doelstellingen
van prudentieel toezicht.

Functie en positie van banken in de economie en samenleving
2.43

Banken hebben een belangrijke functie in onze economie en (daarmee) in onze samenleving.
Dit kan eenvoudig zichtbaar worden gemaakt door de traditionele kernfuncties van banken in
beeld te brengen (vgl. ook reeds de activiteitenbeschrijving van banken in § 1.14 e.v.).121 Ik zet
ze hierna kort op een rij.
(a)

Om te beginnen zijn banken feitelijk onmisbaar voor het betalingsverkeer doordat de
gezamenlijke banken het betalingssysteem exploiteren. Als dat systeem niet ‘draait’,
komt de economie stil te liggen.

(b)

Voorts zijn banken de belangrijkste kredietbron voor de meeste bedrijven en
consumenten en zijn zij gewoonlijk een veilige plek voor het stallen van overtollige
liquiditeiten en spaargelden.

(c)

Banken spelen verder een prominente rol op de kapitaalmarkten waar kapitaalvragers
en kapitaalverschaffers elkaar treffen, bijvoorbeeld doordat zij ten behoeve van
uitgevende instellingen effecten aan de man brengen.

121

Zie bijvoorbeeld Berger, Molyneux & Wilson 2015.
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(d)

Daarnaast bieden banken allerhande financiële derivatenproducten aan op basis
waarvan deelnemers aan het economisch verkeer hun rente-, valuta-, markt- en
kredietrisico’s kunnen afdekken.

2.44

De cruciale functie van banken blijkt natuurlijk ontegenzeglijk uit de kredietcrisis: als banken
in de problemen komen kan dat tot grote schade leiden in termen van economische groei met
alle gevolgen voor de samenleving van dien.122 De kredietcrisis is uitgemond in een
economische crisis en vervolgens ook in een sociale crisis - jaren van economische recessie
leiden onherroepelijk tot toenemende aantallen faillissementen van bedrijven, oplopende
werkloosheid en bijvoorbeeld ook grote zorgen over de oudedagvoorziening. Door deze
donkere kanten van de financiële sector kan gemakkelijk uit het oog worden verloren dat zij
een bepalende rol kan spelen in het creëren van welvaart en welzijn. Een goed functionerende
bankensector is daarmee onmiskenbaar een publiek belang. De Amerikaanse econoom en
Nobelprijslaureaat Shiller schrijft in dit verband:123
‘(…) Finance, despite its flaws and excesses, is a force that potentially can help us create a
better, more prosperous, and more equitable society. In fact, finance has been central to the rise
of prosperous market economies in the modern age – indeed this rise would be unimaginable
without it. Beyond headlines incriminating bankers and financiers as self-aggrandizing
perpetrators of economic dislocation and suffering, finance remains an essential social
institution, necessary for managing the risks that enable society to transform creative impulses
into vital products and services, from improved surgical protocols to advanced manufacturing
technologies to sophisticated scientific research enterprises to entire public welfare systems.
The connections between financial institutions and individual people are fundamental for
society.’

Prudentieel bankentoezicht
2.45

Voor een goed begrip van de (wenselijke) regulering van banken vanuit micro- en
macroprudentieel perspectief, is het essentieel om te begrijpen welke bijzondere risico’s zijn
verbonden aan de speciale activiteitencombinatie die banken onderscheidt van andere
financiële ondernemingen: enerzijds het aantrekken van opvorderbare gelden zoals deposito’s
en anderzijds het voor eigen rekening verstrekken van leningen en andere kredieten. Het is
deze activiteitencombinatie die de definitie van banken als opgenomen in de Wft bepaalt en,

122
Allen, Carletti & Gu 2015, p. 27. Zie in dezelfde zin bijvoorbeeld Rapport Commissie De Wit, p. 10, en Kabinetsreactie
Commissie De Wit, p. 2.
123
Shiller 2012, p. x-xi.
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daarmee, de reikwijdte van het (Nederlandse) financieel toezicht op banken. In deze
activiteiten ligt een proces besloten dat wordt aangeduid als looptijdtransformatie (maturity
transformation), welk proces een belangrijke maatschappelijke functie vervult, maar de
financiële positie van banken tegelijkertijd zeer kwetsbaar maakt.124 Aan dit proces van
looptijdtransformatie wordt in de volgende paragraaf nadere aandacht besteed.125
Looptijdtransformatie
2.46

De functie van banken op het terrein van looptijdtransformatie kan, voor zover relevant in het
kader van deze studie, met behulp van een eenvoudig voorbeeld worden toegelicht.126 Stel dat
een bepaald land slechts één bank huisvest. A opent een spaarrekening en stort er € 100 op. De
bank gaat ervan uit dat A op enig moment slechts € 10 zal willen opnemen en leent van die €
100 een bedrag van € 90 uit aan B. Net als A houdt B het geld aan op een rekening bij de bank
en ook ten aanzien van B veronderstelt de bank dat deze op enig moment slechts 10% van het
totale bedrag zal willen opnemen. De bank leent vervolgens € 81 uit aan C, etc. Dit proces kan
doorgaan totdat de bank ten opzichte van het oorspronkelijk door A gedeponeerde bedrag van
€ 100 een bedrag van € 900 heeft uitgeleend. De reserves die de bank in de vorm van liquide
middelen aanhoudt, zijn derhalve een fractie van de gelden die klanten haar in de vorm van
deposito’s en andere opvorderbare gelden toevertrouwen. Aan deze wijze van opereren zijn
aanzienlijke risico’s verbonden waardoor de financiële positie van banken inherent fragiel is.
Door middel van de volgende grafische weergave van een gesimplificeerde bankbalans (figuur
1) kunnen de desbetreffende risico’s gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt.

124

Vgl. bijvoorbeeld DNB, Naar een stabieler financieel stelsel, p. 14. Ik laat hier overigens onbesproken de vraag of de
definitie van bank om deze reden niet een grotere reikwijdte zou moeten hebben dan het aantrekken van gelden van het
publiek, o.a. omdat op dit moment (nog) niet geheel duidelijk is wat onder publiek moet worden verstaan (zie hierover
bijvoorbeeld Joosen 2014, p. 67-68 en Van de Vijver 2014, § 4). Anders Joosen 2015a, die uiteenzet, kort gezegd, dat voor
de vraag of sprake is van een bank niet (langer) relevant is of de gelden worden aangetrokken van het het ‘publiek’, maar dat
het relevante criterium veeleer is of sprake is van een proces van looptijdtransformatie.
125
Dit proces van looptijdstransformatie wordt ook wel aangeduid als ‘geldschepping’; zie bijvoorbeeld Schooner & Taylor
2010, die van money creation spreken. De Grauwe 2010, p. 1, gebruikt de term credit creation. Zie voorts Kokkinis 2015, §
1.20, die rept van het money multiplying effect en Turner 2016, p. 57, die schrijft: ‘Banks create credit, money (…).’ Voor het
punt dat ik wil maken, is de precieze benaming van het proces evenwel niet relevant, zodat ik de kwestie verder
onaangeroerd laat.
126
Ik heb dit voorbeeld, net als de figuren 1 en 2, ontleend aan Schooner & Taylor 2010, in het bijzonder de hoofdstukken 2
en 3. De beschrijvingen in de paragrafen 2.44 tot en met 2.54 zijn goeddeels gebaseerd op dit werk, (ook weer) in het
bijzonder op de hoofdstukken 2 en 4.
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Figuur 1
2.47

De linkerzijde van de balans (met daarop de activa) geeft de reserves en de uitstaande leningen
weer. De reserves vertegenwoordigen liquide middelen, zoals bijvoorbeeld gelden die worden
aangehouden bij een centrale bank of beleggingen in staatsobligaties.127 De leningen zijn
vorderingen van de bank uit hoofde van verstrekte leningen en andere kredieten. Deze
leningen, die verreweg het grootste deel van de activa vertegenwoordigen, zijn over het
algemeen illiquide: veel van deze leningen zullen een relatief lange looptijd hebben, maar ook
anderszins, bijvoorbeeld door middel van verkoop, zullen ze niet snel liquide gemaakt kunnen
worden. Dat laatste houdt verband met de in § 2.25 besproken informatieasymmetrie:
aangezien het voor buitenstaanders vanwege hun grote informatieachterstand zeer moeilijk zal
zijn om de leningen te waarderen, zullen er niet veel (potentiële) kopers zijn - en als ze er al
zijn, zie ook hierna, dan zal de bank de leningen op korte termijn waarschijnlijk alleen tegen
zeer lage prijzen van de hand kunnen doen.

2.48

Op de rechterzijde van de balans (met de passiva) staan de posten deposito’s en eigen
vermogen. De post deposito’s omvat in werkelijkheid tevens schulden van de bank uit hoofde
van uitgegeven commercial paper en (andere) obligaties, maar bijvoorbeeld ook

127

Zie over een uitvoeriger uiteenzetting van een typische bankbalans bijvoorbeeld Gleeson 2012, § 1.05 en juist kort
Kamerstukken II 2015/15, 32 013, nr. 119, § 1.1. Zie ook Alexander 2015, § II.
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terugbetalingsverplichtingen uit hoofde van interbancaire leningen. In tegenstelling tot de
leningen die tot de activa behoren, zijn de hier bedoelde passiva veelal zeer liquide: zij zijn
dagelijks opvorderbaar of zij hebben een korte looptijd.
Liquiditeitsrisico
2.49

Het gearceerde deel van de post deposito’s in figuur 1 is het deel van de deposito’s dat niet
wordt ‘gedekt’ door liquide reserves. Tegenover dit deel van door de bank ingeleende gelden
staan weliswaar uitgeleende gelden, maar het verschil in looptijd dat tussen de twee posten
bestaat (ook wel aangeduid als de maturity mismatch) maakt de financiële positie van een
bank inherent fragiel. Immers, ervan uitgaande dat de bank de uitgeleende gelden niet op korte
termijn zal kunnen omzetten in liquide middelen, zal zij vanwege de kleine voorraad aan
liquide middelen al snel in problemen verkeren als een groot deel van haar leencrediteuren
voor terugbetaling bij haar aanklopt. Het risico dat dit probleem ontstaat, wordt het
liquiditeitsrisico genoemd.

Insolventierisico
2.50

Uit figuur 1 blijkt ook dat het eigen vermogen van de bank slechts een klein deel van haar
passiva vertegenwoordigt. Dat betekent dat de financiering van de leningen die banken
verstrekken (de funding) vooral plaatsvindt met de post deposito’s (dus met geld dat de bank
inleent, vreemd vermogen) - banken, zo zou men in zoverre kunnen zeggen, nemen vooral
risico met other people’s money, en in veel mindere mate met het geld van de aandeelhouders
van de bank. Banken zijn, met andere woorden, highly leveraged, en dat betekent óók dat
banken snel insolvent kunnen raken. Immers, het kleine eigen vermogen kan slechts beperkte
verliezen opvangen. Dat is goed zichtbaar in figuur 2, waarin het gearceerde deel van de post
uitstaande leningen het totaal aan oninbare leningen uitbeeldt. Zodra dat deel groter is dan het
eigen vermogen van de bank, is de bank insolvent. Banken hebben derhalve een relatief groot
insolventierisico.
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Figuur 2
‘Duivelse interactie’
2.51

Liquiditeitsrisico en insolventierisico zijn nauw met elkaar verbonden: tussen de twee risico’s
bestaat een ‘duivelse interactie’.128 Zorgen over de financiële soliditeit van een bank kunnen
ertoe leiden dat depositohouders en andere leencrediteuren hun gelden van de bank
terugvragen. Als het totaalbedrag van deze verzoeken het bedrag aan direct beschikbare
middelen van de bank overtreft, zal de bank genoodzaakt zijn om over te gaan tot de verkoop
van activa zoals leningen. In verband met de hiervoor in § 2.25 besproken
informatieasymmetrie zullen deze leningen op de korte termijn in de regel slechts voor lage
prijzen kunnen worden verkocht. De verliezen stapelen zich aldus op waardoor het eigen
vermogen navenant slinkt. Afhankelijk van de omvang van de totale terugbetalingsverzoeken
kan dit proces het faillissement van de bank inluiden - zelfs als de desbetreffende bank op zich
beschikt over een goede leningenportefeuille.

128

De Grauwe 2010.
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Klassieke bank runs
2.52

In de vorige paragrafen is aandacht besteed aan de fragiliteit van banken als zodanig, waarop
het microprudentiële toezicht zich richt. Nu wordt de focus gelegd op risico’s die de hele
bancaire respectievelijk financiële sector aangaan. Hiervoor kwam het klassieke
schoolvoorbeeld van een extern effect op de financiële markten ter sprake dat de insolventie
van één bepaalde bank wegens daardoor ontstane algemene publiekpaniek leidt tot een
collectieve run op banken. Dergelijke elkaar opvolgende bank runs waarin particuliere
depositohouders participeren, komen tegenwoordig niet meer (zo snel) voor, zo wordt
aangenomen, door de aanwezigheid van systemen van depositogarantie. De gedachte is
natuurlijk dat degenen die zich door een dergelijke garantie verzekerd weten van de uitbetaling
van hun tegoeden, geen aanleiding zullen zien om een bank run te ontketenen of daaraan deel
te nemen – zij kunnen door de garantie het hoofd koel houden. Nog daargelaten de
mogelijkheid dat het publiek het vertrouwen verliest in het depositogarantiestelsel, genieten
niet alle depositohouders de bescherming van depositogarantie en bovendien geldt de garantie
slechts tot een bepaald bedrag. Bank runs door depositohouders zijn derhalve hoe dan ook niet
uit te sluiten.

Moderne bank runs
2.53

Belangrijker nog is dat acute liquiditeitsproblemen van banken vandaag de dag vooral kunnen
ontstaan doordat banken hun funding in grote mate op de interbancaire markten en de
kapitaalmarkten betrekken. Op de interbancaire markt lenen banken elkaar, afhankelijk van
hun actuele (en steeds wisselende) liquiditeitspositie, over en weer gelden uit door middel van
kortlopende leningen, veelal slechts ‘overnight” (hetgeen inhoudt dat de lening de volgende
ochtend al weer moet zijn terugbetaald). Hoewel het niet ongebruikelijk is dat banken elkaar
dergelijke (zeer) korte leningen op ongedekte basis verstrekken, bestaat er ook een
omvangrijke repo-markt waarin banken (en andere grote spelers op de financiële markten,
zoals hedge funds) leningen verstrekken of opnemen tegen onderpand (‘collateral’) dat
meestal bestaat uit staatsobligaties of ander relatief veilig schuldpapier. Zoals ook de
kredietcrisis duidelijk zichtbaar heeft gemaakt, kunnen banken zeer snel in grote
liquiditeitsnood geraken als hun collega-banken hen niet meer van funding willen voorzien
(ook niet op basis van zekerheid), bijvoorbeeld doordat zij niet bereid zijn om overnightleningen te laten ‘doorrollen’. Een soortgelijk effect ontstaat als beleggers in door banken
uitgegeven (kortlopend) schuldpapier zoals commercial paper, na aflossing, niet bereid blijken
op nieuwe emissies in te schrijven. De hier beschreven situaties hebben vanuit het perspectief
van de bank die het (liquiditeits-)slachtoffer is in wezen hetzelfde effect als een klassieke, in
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de vorige paragraaf vermelde, run on the bank, en zal in ieder geval als zodanig door de
desbetreffende bank worden ervaren - het is een hopeloze situatie die zonder hulp van buitenaf
onherroepelijk haar insolventie inluidt. De hier beschreven situaties worden daarom ook wel
moderne bank runs genoemd, waarover Heremans en Pacces opmerken:129
‘The main difference from traditional banks runs is that short-term funding comes from
wholesale investors, which make runs invisible, but faster, more violent, and spread across the
world.’

Andere besmettingsrisico’s
2.54

Naast de risico’s van bank runs – de klassieke variant of de moderne variant – en de daarmee
gepaard gaande gevaren van systeemcrises door afnemend vertrouwen of zelfs (publiek)paniek,
bestaan er specifieke systeemrisico’s die voortvloeien uit de sterke verwevenheid van banken
en andere financiële ondernemingen. Die verwevenheid impliceert (collectieve)
kwetsbaarheden die ook wel ‘besmettingsrisico’s’ (contagion risks) worden genoemd, en met
die laatste term wordt tot uitdrukking gebracht dat de verwevenheid ertoe kan leiden dat een
hapering in het systeem zich als een virus verspreidt en aldus het gehele systeem aantast
(overigens wordt het risico van elkaar ‘aanstekende’ bank runs ook vaak aangeduid als
besmettingsrisico). De besmettingsrisico’s die ik in deze paragraaf op het oog heb, worden
oorspronkelijk vooral aanzienlijk geacht in systemen voor betalingen tussen banken. De vrees
is dat de betalingsonmacht van één grote bank leidt tot een cascade van wanbetalingen en
faillissementen, kort gezegd omdat banken voor het voldoen van hun verplichtingen
afhankelijk zijn van de voldoening van hun vorderingen. Het gaat hier om wat wel het
‘domino-effect’ wordt genoemd: de situatie waarin banken (en/of andere financiële
ondernemingen), uitgebeeld als een rij achter elkaar geplaatste rechtopstaande dominostenen,
elkaar omverduwen en daardoor één voor één omvallen.

Asset Price Spirals
2.55

Banken (en andere financiële ondernemingen) zijn ook sterk met elkaar verweven doordat zij,
zoals hiervoor al werd opgemerkt, voor hun funding in belangrijke mate op elkaar zijn
aangewezen en ook die verwevenheid maakt het financiële systeem kwetsbaar. Die
kwetsbaarheid doet zich vooral gevoelen als de acties van banken (en/of andere financiële
ondernemingen), die vanuit hun respectieve individuele perspectief alleszins prudent lijken,
een collectieve neerwaartse spiraal ontketenen, waardoor ‘het’ financiële systeem zichzelf
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Heremans & Pacces 2012, p. 572.
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steeds dieper in de nesten werkt. Het gaat hier derhalve om zogenoemde endogene risico’s.130
Zo’n neerwaartse spiraal begint typisch met een ‘moderne’ bank run: een bepaalde bank (B)
ondervindt grote liquiditeitsproblemen doordat een andere bank (A) haar aan B verstrekte
omvangrijke lening niet verlengt (A ziet zich daartoe gedwongen doordat zij, om de een of
andere reden, forse verliezen heeft geleden). Als B geen reële mogelijkheden heeft om het
bedrag van de lening op een andere manier te financieren, kan zij op haar beurt aan bank C
verstrekte leningen evenmin verlengen en/of moet zij, zelfs, illiquide activa verkopen. C kan
aldus ook in de problemen raken en als B (en C) activa met verlies moet(en) verkopen, dan
zullen B en C verder moeten snijden in hun uitstaande leningen en/of meer (illiquide) activa
van de hand moeten doen. Als het hier geschetste voorbeeld wordt uitgebreid met andere
banken wier door A, B en C verstrekte leningen niet kunnen worden verlengd, dan kan een
situatie ontstaan waarin vele banken tegelijkertijd snijden in hun leenactiviteiten en overgaan
tot verlieslatende activaverkopen. Als gevolg van de op grote schaal plaatsvindende
activaverkopen dalen de activaprijzen die leiden tot verliezen en verdere activaverkopen, en zo
verder.
2.56

De problemen kunnen worden vergroot doordat banken (en andere financiële ondernemingen)
elkaar, bijvoorbeeld in het kader van OTC-derivatentransacties, repo’s of securities lending
transacties, onderpand (collateral) hebben verschaft dat bestaat uit de in waarde gedaalde
activa - voor degenen die daardoor collateral moeten bijstorten, kunnen ook weer illiquide
activaverkopen noodzakelijk zijn. Een en ander kan nog worden verergerd als banken door
marktturbulentie of anderszins liquiditeitsproblemen voorzien of vrezen, zich om die reden als
leningenverstrekker uit de interbancaire markt terugtrekken en hun liquide middelen, ten
behoeve van toekomstig gebruik, op hun rekeningen bij de centrale bank parkeren.

Kredietcrisis systeemcrisis
2.57

Het is duidelijk dat een collectieve neerwaartse spiraal zoals beschreven in de vorige
paragrafen zich tijdens de kredietcrisis in zeer hevige mate heeft voorgedaan. Het geweld dat
hiermee gepaard ging, deed de befaamde Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op 15
september 2008 zelfs definitief de das om. Haar insolventie en de als gevolg daarvan ontstane
paniek op de financiële markten lijken de fatale trigger te hebben gevormd voor de
systeemcrisis die de kredietcrisis is.131 Het systeemrisico zit niet zozeer in een dergelijke
trigger, maar veeleer ‘in een complex aan risicofactoren dat daaraan voorafgaand ongemerkt
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Zie hierover bijvoorbeeld Shin 2010, hfdst. 1.
Vgl. De Moor-van Vugt & Wessel 2011, p. 223.
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kon ontstaan’.132 Het risico op een systeemcrisis wordt in de Europese regelgeving
omschreven als ‘een risico op verstoring van het financiële systeem met mogelijk ernstige
negatieve gevolgen voor het financiële systeem en de reële economie’.133 Dat de kredietcrisis
aan deze definitie beantwoordt, is de laatste jaren op wrange wijze door de krantenkoppen
aangetoond. Een systeemcrisis kan desastreuze economische effecten teweegbrengen. Daarbij
gaat het wereldwijd niet alleen om het in rook opgegane beurskapitaal of om de enorme
staatschulden die mede door de crisis zijn ontstaan - het is véél erger:
‘there is also the toll of broken lives, lost homes and workers whose skills and confidence have
gone after failing to find a job for too long’.134

Kredietcrisis: (enkele) lessons learned
2.58

Er zijn tal van lessen getrokken uit de kredietcrisis – en het is trouwens niet onaannemelijk dat
er nog vele lessen uit de kredietcrisis zullen worden getrokken. Dat geldt niet in de laatste
plaats voor de manier waarop financiële markten moeten worden gereguleerd en op die
markten toezicht moet worden gehouden. Er zijn intussen veel nieuwe regels tot stand
gekomen, zijn (en worden) voorheen ongereguleerde financiële deelmarkten aan toezicht
onderworpen, werden (en worden) nieuwe toezichthouders en toezichthouderrollen in het
leven geroepen en andere toezichtmethoden geïntroduceerd, zowel op nationaal, Europees als
mondiaal vlak, en nog immer zijn nieuwe regels in de maak. In allerlei gremia buigt men zich
over de gewenste toekomst van financiële markten en hun positie in de economie en
samenleving. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over de vraag hoe banken het best kunnen
worden vormgegeven en welke activiteiten zij al dan niet onder één dak zouden moeten
(mogen) verrichten.135 Ook zijn op Europees niveau regels ontworpen voor het vroegtijdig
ingrijpen bij noodlijdende banken alsmede voor hun ordelijke afwikkeling als insolventie
onafwendbaar is.136 In Europa is de bankenunie opgetuigd, waarin de ECB als supertoezichthouder prudentieel toezicht op een aanzienlijk deel van het Europese bankwezen
uitoefent.137 In het kader van de bankenunie gelden bovendien speciale regels voor het geval
de desbetreffende banken in de problemen komen, welke regels worden toegepast door een
speciaal daarvoor opgerichte Europese afwikkelingsraad. In de volgende paragrafen wordt
aandacht besteed aan enkele lessen uit de kredietcrisis voor zover deze in het bijzonder
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De Moor-van Vugt & Wessel 2011, p. 222.
Zie bijvoorbeeld art. 3 lid 1 onderdeel (10) van CRD IV.
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The Economist, After the reforms. Safer, but not yet safe enough.
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Zie daarover het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raadbetreffende structurele
maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU- kredietinstellingen van 29 januari 2014, COM(2014) 43 final.
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Zie over die regels bijvoorbeeld Haentjens & Wessels 2015, Drijber & Van Toor 2015 en Rank & Uiterwijk 2016.
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Zie over de bankenunie bijvoorbeeld Kastelein 2014, Busch & Ferrarini 2015, Joosen 2015b, Van Rijn 2016 en Bierman
2016.
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relevant zijn in het kader van deze studie. Daarbij wordt tevens op globale wijze ingegaan op
met die lessen verband houdende nieuwe (en toekomstige) regels, toezichthouders en
toezichtmethoden.
Back to basics: verantwoord, beheerst, duurzaam en dienstbaar
2.59

Een elementaire algemene vaststelling is dat de financiële sector (weer) dienstbaar aan de
economie en samenleving moet zijn. Aan deze vaststelling ligt uiteraard de constatering ten
grondslag dat de financiële sector in de aanloop naar de kredietcrisis van zijn vaste pad was
geraakt. Deze notie klinkt door in internationale verklaringen en rapporten,138 maar is vooral
ook een breed gedeelde opvatting in ons eigen land. Zo wordt er in de Kabinetsvisie Toekomst
Financiële Sector van het kabinet-Balkenende IV reeds op gewezen dat de groei van de
financiële sector was losgeraakt van de groei van de economie en de reële vraag naar
dienstverlening en teveel gedreven werd door leverage, search for yield en allerlei off-balance
constructies die alleen maar tot meer risico’s en kwetsbaarheden leidden.139 De belangrijkste
‘boodschap’ van de Kabinetsvisie Toekomst Financiële Sector is (mijn cursiveringen, KWHB):
140

‘(…) dat de activiteiten van financiële instellingen weer gericht zullen moeten worden op het
leveren van betrouwbare financiële dienstverlening aan burgers en bedrijven op basis van
acceptabele en transparante risico’s, waarbij kosten van overmatig risicovol gedrag niet
worden afgewenteld op de belastingbetaler. De activiteiten in de financiële sector zullen weer
beheersbaar moeten zijn en groei zal gebaseerd moeten zijn op een strategie die duurzaam en
verantwoord is. (…) Het gaat vooral om maatvoering en beheersbaarheid van risico’s.’

2.60

Hieruit blijkt duidelijk een back to basics-gedachte, waarin, toegepast op banken, de volgende
uitgangspunten centraal staan: (i) banken moeten (weer) op een verantwoorde, beheerste en
duurzame wijze opereren, zodat (ii) zij zich (weer) dienstbaar kunnen opstellen ten behoeve
van de maatschappij. In deze uitgangspunten ligt tevens de gedachte besloten dat continuering
van bancaire dienstverlening moet zijn gewaarborgd zónder daartoe noodzakelijke
reddingsoperaties van overheidswege (en, dus, de gezamenlijke belastingbetalers) en dat,
mochten financiële instellingen toch (weer) in zeer zwaar weer belanden wegens overmatige
risico’s, de kosten en andere lasten daarvan niet (nogmaals) bij de belastingbetaler terecht
mogen komen.
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Zie bijvoorbeeld de G-20 Londen 2009, § 13: ‘(…) for the future financial sector, which will support sustainable growth
and serve the needs of business and citizens’ en (in gelijke zin) de G-20 Pittsburgh 2009, p. 20, § 5. Vgl. verder bijvoorbeeld
de Europese Commissie, Op weg naar Europees herstel, p. 5 e.v.
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Kabinetsvisie Toekomst Financiële Sector, p. 4.
140
Kabinetsvisie Toekomst Financiële Sector, p. 3-4.
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2.61

In de Kabinetsvisie Financiële Sector wordt benadrukt dat de overheid ervoor moet
zorgdragen dat het publieke belang in de financiële sector is gewaarborgd, en in dat publieke
belang komen de hiervoor vermelde uitgangspunten bij elkaar: de financiële sector is er om de
samenleving te dienen en niet andersom – het mag niet meer gebeuren dat de belastingbetalers
een wankelende financiële sector overeind moeten houden. Deze insteek betekent ook dat
degenen die de financiële sector bestieren zich niet structureel moeten laten leiden door
geldelijk gewin op de korte termijn141 - short termism dient plaats te maken voor een
(duurzame) langetermijnvisie.

2.62

Dit perspectief van het waarborgen van het publieke belang ligt gelet op de grote sociale
kosten van de kredietcrisis op zich natuurlijk voor de hand en wordt dan ook niet alleen in
kringen van politiek, overheid en toezichthouders ondersteund en bevorderd, maar ook
aangehangen door de financiële sector zelf142 en bijvoorbeeld door de Nederlandse denktank
Sustainable Finance Lab, waarin wetenschappers uit verschillende disciplines ideeën
ontwikkelen voor een duurzame financiële sector.143 Het is ook de portee van het Rapport
Commissie Wijffels, getiteld: ‘Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen’. Het gaat er in
wezen om dat banken (weer) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, en
dat is precies de essentie van de door de Commissie De Wit voorgestane cultuurverandering in
de financiële sector,144 die ook van regeringswege is onderschreven.145 Een en ander komt
weer terug in de Kabinetsvisie Toekomst Bankensector van het kabinet-Rutte II:146
‘Het kabinet streeft naar een solide, transparante, integere en concurrerende bankensector die
de klant centraal stelt en dienstbaar is aan de reële economie.’

Ander en beter toezicht
2.63

Een belangrijke les uit de kredietcrisis is dat het financiële toezicht anders moet, zowel wat
inhoudelijke focus als organisatie en methodiek betreft. Over elk van deze aspecten worden in
de volgende paragrafen enkele opmerkingen gemaakt.

141
Zie bijvoorbeeld, vanuit diverse invalshoeken, de Kabinetsvisie Toekomst Financiële Sector, p. 15, het Rapport
Commissie De Wit, p. 13, p. 74-75, p. 97 en p. 99-100 en het Rapport Commissie De Larosière, p. 21.
142
Zie het Rapport Commissie Maas en Toekomstgericht Bankieren 2015.
143
Het doel van het Sustainable Finance Lab is ‘het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de
financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij
zijn leefmilieu uit te putten’ - zie www.sustainablefinancelab.nl.
144
Rapport Commissie De Wit, p. 8 e.v. en vooral ook p. 15-16.
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Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 16, p. 10.
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Kabinetsvisie Toekomst Bankensector, p. 1. Zie ook het Regeerakkoord VVD-PvdA 2012, p. 11: ‘Een gezonde financiële
sector is onmisbaar voor het functioneren van onze economie. Maar als bankiers te grote risico’s nemen, kan dat onze
economie ook grote schade toebrengen. Die ervaring hebben we en dat willen we niet nog eens meemaken. Daarom zetten
we de fundamentele hervorming van de bankensector door, zodat banken weer een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
herstel van de reële economie.’
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Macroprudentieel toezicht
2.64

Een algemeen gedeeld inzicht is dat het financiële toezicht onvoldoende gericht is geweest op
de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel.147 Onder het financiële stelsel wordt verstaan
de complete verzameling van financiële instellingen, markten, producten en infrastructuren.148
Het toezicht was te veel gebaseerd op de veronderstelling dat de financiële soliditeit van
individuele banken leidt tot soliditeit van het systeem. Dit besef heeft de afgelopen jaren tot
aanzienlijke veranderingen ten aanzien van de (institutionele) organisatie van financieel
toezicht geleid.

2.65

Op mondiaal (G20) niveau is ter bewaking en bevordering van wereldwijde financiële
stabiliteit de FSB opgericht.149 De FSB heeft onder meer als taak om in samenwerking met het
IMF vroegtijdig macro-economische en financiële risico’s te identificeren en te adviseren over
maatregelen om de risico’s te adresseren. In Europa is de ESRB in het leven geroepen, die
eveneens macroprudentiële taken heeft, maar dan binnen de context van de Europese Unie.150
In ons eigen land is de focus van DNB veel sterker dan voorheen op macroprudentieel toezicht
gericht,151 maar ook de AFM betrekt de stabiliteit van het financiële stelsel in haar
gedragstoezicht.152

2.66

Er bestaat geen vastomlijnde definitie van ‘financiële stabiliteit’, nationaal noch
internationaal.153 Financiële stabiliteit wordt in de relevante regelgeving uitsluitend in
abstracte en ruime zin omschreven. Over de achtergrond daarvan maak ik eerst enige
opmerkingen. Het is behoorlijk lastig te bepalen wanneer sprake is van financiële (in)stabiliteit
- welke kwetsbaarheden en welke mate van kwetsbaarheid zijn niet langer tolerabel en moeten
aldus worden aangemerkt als ‘instabiel’?154 Deze vragen zijn des te moeilijker te
beantwoorden als men bedenkt dat het wezen van de financiële sector is ‘to manage risks and
allocate resources to the real economy’,155 welke functies nu eenmaal gepaard gaan met
risico’s, zéker ook bij banken vanwege hun transformatiefunctie.156 Een en ander betekent dat

147

Zie bijvoorbeeld het Rapport Commissie De Larosière 2009, p. 11, § 29, The Turner Review, p. 52 en de Kabinetsvisie
Toekomst Financiële Sector, p. 22. Zie verder bijvoorbeeld De Moor-van Vugt & Wessel 2011, p. 213-229 en Lastra 2015b,
§ III.
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Vgl. art. 2(b) ESRB-Verordening.
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De FSB is de opvolgster van het Financial Stability Forum.
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Zie voor het takenpakket van de ESRB art. 3 ESRB-Verordening.
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Zie daarover DNB, Naar een stabieler financieel stelsel en DNB, De financiële stabiliteitstaak van DNB.
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Andenas & Chiu 2014, p. 27.
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Vgl. Andenas & Chiu 2014, p. 27.
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de vaststelling of de financiële stabiliteit daadwerkelijk wordt bedreigd voor een belangrijk
deel afhankelijk is van subjectieve oordeelsvorming.157 Dit houdt weer in dat toezichthouders
andere opvattingen kunnen hebben over stabiliteitsvraagstukken dan (politieke) beleidsmakers
of het algemene publiek.158
2.67

Joosen heeft erop gewezen dat een abstracte en ruime formulering van financiële stabiliteit het
risico in zich bergt dat stabiliteitsgevaren onvoldoende worden aangepakt óf dat
toezichthouders zich ter zake te veel discretie veroorloven, met als gevolg min of meer
arbitraire toezichtbeslissingen en toezichthandelingen.159 Ik kan mij voorstellen dat de
financiële sector vooral beducht zal zijn voor toezichthouders die te snel op de rem gaan staan
doordat zij, in de woorden van Davies en Green, ‘ten of the next three crises’ voorspellen.160
De geschetste risico’s bestaan natuurlijk, maar zij kunnen geen aanleiding zijn om geen scherp
en doortastend macroprudentieel toezicht uit te oefenen. Zij lijken een onvermijdelijk gevolg
van de grote uitdagingen die met het bestrijden van financiële instabiliteit gepaard gaan:
kwetsbaarheden voor de financiële stabiliteit laten zich niet in een dichtgetimmerde definitie
vangen, eenvoudigweg omdat zich binnen de complexiteit van het financiële stelsel
ontwikkelingen voordoen - ‘unknown unknowns’ - die niet zijn te voorzien.161 De gevaren van
een beperkte definitie van financiële stabiliteit met een daaraan gekoppeld toezichtmandaat
zouden daarom wel eens veel groter kunnen zijn dan die van een abstracte en ruime
omschrijving.162

2.68

In het charter van de FSB wordt (alleen) vermeld dat ‘the FSB will address vulnerabilities
affecting financial systems in the interest of global financial stability’.163 In de ESRBVerordening wordt financiële instabiliteit door middel van de definitie van systeemrisico
omschreven als ‘een risico op verstoring van het financiële stelsel met mogelijk ernstige
gevolgen voor de interne markt en de reële economie’.164 In een periodiek stabiliteitsoverzicht
uit 2012 geeft de ECB een omschrijving met wat meer reliëf:165
‘Financial stability can be defined as a condition in which the financial system – which
comprises financial intermediaries, markets and market infrastructures – is capable of
withstanding shocks and the unravelling of financial imbalances. This mitigates the likelihood
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DNB, Naar een stabieler financieel stelsel, p. 16. Zie bijvoorbeeld ook IMF, BIS & FSB, Guidance Systemic Importance,
p. 12.
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Vgl. Andenas & Chiu 2014, p. 28.
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Joosen 2010b, p. 499 en - instemmend - Andenas & Chiu 2014, p. 417.
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Davies & Green 2010, hfdst 3.
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DNB, Naar een stabieler financieel stelsel, p. 7.
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Vgl. ook Davies & Green 2010, hfdst 3.
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Art. 1 FSB, Charter 2012.
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Art. 2 sub b ESRB-Verordening.
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ECB, Financial Stability Review 2012, p. 5.
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of disruptions in the financial intermediation process that are severe enough to significantly
impair the allocation of savings to profitable investment opportunities. Understood this way,
the safeguarding of financial stability requires identifying the main sources of risk and
vulnerability. Such sources include inefficiencies in the allocation of financial resources from
savers to investors and the mispricing or mismanagement of financial risks. The identification
of risks and vulnerabilities is necessary because the monitoring of financial stability must be
forward looking: inefficiencies in the allocation of capital or shortcomings in the pricing and
management of risk can, if they lay the foundations for vulnerabilities, compromise future
financial system stability and therefore economic stability.’

2.69

DNB hanteert een (nog iets uitvoeriger) omschrijving, die veel vergelijkbare, eveneens relatief
abstracte, elementen bevat, zoals:166
‘Een stabiel financieel systeem zorgt voor een efficiënte allocatie van middelen en kan
schokken goed opvangen, zodat deze geen ontwrichtende werking hebben op de reële
economie.’

‘Systeemrisico is het risico dat zich ontwikkelingen voordoen die het stelsel als geheel
bedreigen, waardoor uiteindelijk de economie forse schade oploopt.’

2.70

Het is van belang om in te zien dat financiële stabiliteit niet alleen kan worden bevorderd met
typisch prudentieel toezicht. Precies om die reden heeft de Nederlandse wetgever niet volstaan
met de hiervoor besproken wijziging van de Wft, maar is per 1 januari 2014 ook de Bankwet
1998 aangepast door daarin aan DNB de - abstract geformuleerde - taak op te dragen om de
stabiliteit van het financiële stelsel te bevorderen.167 In de memorie van toelichting van de
Wijzigingswet financiële markten 2014, waarmee de bedoelde aanpassing van de Bankwet
1998 is gerealiseerd, is daarover het volgende opgemerkt:168
‘Tot slot kan ook de Bankwet 1998 niet onbesproken blijven. Het zou de complexiteit van een
onderwerp als financiële stabiliteit tekortdoen om dat onderwerp uitsluitend in termen van
prudentieel toezicht te duiden. Voor financiële stabiliteit zijn ook andere factoren relevant,
zoals nationale en internationale macro-economische en financiële ontwikkelingen, de
financiële infrastructuur en de wisselwerking met andere sectoren in de economie. Thans
noemt de Bankwet 1998 op het gebied van financiële stabiliteit alleen de taak die DNB heeft in
het kader van het Europees Stelsel van Centrale Banken (zie artikel 3, tweede lid, van die wet).
Ook in de nationale context heeft DNB een belangrijke verantwoordelijkheid, onder meer bij
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het signaleren en analyseren van voor de financiële stabiliteit relevante ontwikkelingen en
daarover waar nodig te adviseren. Voorgesteld wordt om ook die nationale stabiliteitstaak in de
Bankwet 1998 tot uitdrukking te laten komen door in artikel 4 van die wet op te nemen dat
DNB tevens tot taak heeft de stabiliteit van het financiële stelsel te bevorderen.’

2.71

Toezicht op financiële stabiliteit vereist derhalve een ruim blikveld, waarbinnen bijvoorbeeld
ook macro-economische en (algemene) financiële ontwikkelingen zichtbaar zijn. Het gaat
overigens en uiteraard niet alleen om de bancaire sector, maar om de gehele financiële sector.
Allerhande soorten financiële instellingen en/of hun onderlinge verwevenheden, allerlei
financiële markten en een reeks van marktinfrastructuren (denk aan betalingssystemen,
handelssystemen, clearingsystemen en settlementsystemen) kunnen externe effecten in de
vorm van systeemrisico’s genereren.169 Gelet op de vereiste brede horizon moet DNB (net als
trouwens de internationaal opererende FSB en ESRB; zie hiervoor) intensief samenwerken
met andere autoriteiten en instellingen die betrokkenheid hebben bij die macro-economische
en (algemene) financiële (markt)ontwikkelingen. Het is ook in dat licht dat DNB, de AFM en
het ministerie van Financiën in nationaal verband samenwerken in het FSC, dat ten doel heeft
risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te
doen.170

2.72

Macroprudentieel toezicht is een gebied dat nog erg in ontwikkeling is. Er wordt veel
(academisch) onderzoek naar gedaan en ook in beleid- en toezichtkringen wordt volop
gewerkt aan methoden en modellen om kwetsbaarheden en (systeem)risico’s beter in beeld te
krijgen.171 Macroprudentieel toezicht is een complexe aangelegenheid, niet alleen in meer
praktische zin vanwege de noodzakelijke internationale samenwerking tussen een veelheid aan
toezichtautoriteiten en beleidsmakers, maar ook omdat het erg moeilijk is om macroeconomische kwetsbaarheden en systeemrisico’s op te sporen. Zij kunnen steeds in andere
gedaanten en vanuit een andere hoek opdoemen.172 Om deze algemene constateringen wat
levendiger te maken noem ik een paar concrete moeilijkheden, waarbij ik soms ook reeds
eerder in deze studie gemaakte opmerkingen betrek:
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Vgl. art. 2 sub c ESRB-Verordening.
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(i)

De vaststelling of sprake is van een systeemrisico is afhankelijk van de economische
situatie en kan aldus in de tijd variëren;173

(ii)

Om een beoordeling te kunnen maken van mogelijke systeemrisico’s moet men
beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid informatie, die niet altijd gemakkelijk
kan worden verkregen of met elkaar kan worden verbonden;174

(iii)

Kwantitatieve analyses kunnen behulpzaam zijn, maar veelal komt het ook aan op
kwalitatieve analyse en inherente subjectieve oordeelsvorming (wanneer slaat
stabiliteit om in instabiliteit; zie de opmerkingen hiervoor) - het IMF heeft er in dit
verband op gewezen, redenerend vanuit credit boom and bust scenario’s: ‘not all
booms are bad’ en ‘it is difficult to tell “bad” from “good” booms in real time’;175

(iv)

Het wijzen op mogelijke kwetsbaarheden kan - vooral in tijden dat het economisch
voor de wind gaat - op onvruchtbare bodem belanden in de sector maar ook in
politieke kringen, het kan tevens een psychologische drempel zijn voor
toezichthouders zelf;176

(v)

De belangen van diverse (nationale en internationale) beleidsmakers en
toezichthouders kunnen botsen vanwege uiteenlopende inhoudelijke perspectieven en
doeleinden of nationale concurrentieoverwegingen;177 en

(vi)

Het kan zeer lastig zijn om te voorspellen hoe eventueel te nemen
macrobeleidsmaatregelen ter mitigatie van kwetsbaarheden en risico’s uitwerken.178

2.73

Kortom, zou ik aan het einde van deze paragraaf willen zeggen, macroprudentieel toezicht is
belangrijk maar om uiteenlopende redenen tevens enorm moeilijk. Illustratief is de volgende
passage uit een onderzoeksrapport van de Amerikaanse Financial Crisis Inquiry Commission
(FCIC) over de housing bubble in de Verenigde Staten:179
‘While there was some awareness of, or at least a debate about, the housing bubble, the record
reflects that senior public officials did not recognize that a bursting of the bubble could
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threaten the entire financial system. Throughout the summer of 2007, both Federal Reserve
Chairman Ben Bernanke and Treasury Secretary Henry Paulson offered public assurances that
the turmoil in the subprime mortgage markets would be contained. When Bear Stearns’s hedge
funds, which were heavily invested in mortgage-related securities, imploded in June 2007, the
Federal Reserve discussed the implications of the collapse. Despite the fact that so many other
funds were exposed to the same risks as those hedge funds, the Bear Stearns funds were
thought to be “relatively unique.” Days before the collapse of Bear Stearns in March 2008,
SEC Chairman Christopher Cox expressed “comfort about the capital cushions” at the big
investment banks. It was not until August 2008, just weeks before the government takeover of
Fannie Mae and Freddie Mac, that the Treasury Department understood the full measure of the
dire financial conditions of those two institutions. And just a month before Lehman’s collapse,
the Federal Reserve Bank of New York was still seeking information on the exposures created
by Lehman’s more than 900,000 derivatives contracts.’

Europeser toezicht
2.74

De ESRB maakt deel uit van het sedert 2011 functionerende ESFS, waarvan ook de ESA’s
deel uitmaken. Hun benamingen dragen bij aan het oerwoud van acroniemen in toezichtland:
EBA, EIOPA en ESMA. In deze ESA’s zijn de verschillende toezichthouders uit de lidstaten
vertegenwoordigd. Zij spelen net als hun voorgangers (CEBS, CEIOPS en CESR) een rol in
het Lamfalussy-regelgevingproces, maar hebben overigens aanzienlijk meer taken en
bevoegdheden. Zij hebben onder andere de bevoegdheid om bindende normen over technische
kwesties te ontwikkelen (die overigens nog wel door de Europese Commissie moeten worden
‘bevestigd’). In dat kader dragen zij bij aan de vorming van een Single Rule Book. Dit Single
Rule Book komt net als het ESFS voort uit het Rapport Commissie De Larosière en moet
zorgdragen voor eenduidige interpretatie en toepassing van Europese regels. De ESA’s en
vooral ook de EBA vormen verder voor de samenhang tussen het macroprudentiële en het
microprudentiële toezicht een belangrijke linking pin met de ESRB. Ten aanzien van banken
uit de EMU is het toezicht uiteraard nóg ‘Europeser’ door de invoering van een bankenunie.180
In het kader van deze studie wordt geen uitvoerige aandacht besteed aan de bankenunie. Wel
wordt in hoofdstuk zes enige aandacht besteed aan het uitgangspunt dat het toezicht dat de
ECB op de corporate governance van Nederlandse banken uitoefent, plaatsvindt op basis van
Nederlands recht.
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Intensiever toezicht
2.75

Uit de kredietcrisis zijn ook lessen getrokken met betrekking tot de manier waarop toezicht
wordt uitgeoefend.181 Zo is in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld erkend dat de
toezichthouder indringender en vasthoudender te werk moet gaan (‘intensive supervision’).
Ook dient het toezicht meer gericht te zijn op besluitvorming van financiële instellingen over
bedrijfsmodellen en strategieën en, meer in het algemeen, op de risico’s die aan die modellen
en strategieën zijn verbonden.182 Uit een publicatie van het IMF blijkt dat deze les voor
meerdere jurisdicties heeft te gelden.183 In ons land heeft DNB haar toezichtaanpak
dienovereenkomstig geherstructureerd. Mede naar aanleiding van het kritische Rapport
Commissie Scheltema rondom de ondergang van DSB Bank, zijn binnen DNB verder allerlei
wijzigingen met betrekking tot haar toezichtorganisatie en -cultuur doorgevoerd.184 Een en
ander heeft uiteindelijk geleid tot een vernieuwde toezichtaanpak met de naam FOCUS!185
DNB richt haar toezichtpijlen de laatste jaren vooral ook op gedrag en cultuur binnen
financiële instellingen.186 De basisgedachte daarachter is dat verkeerd gedrag en een onjuiste
cultuur vaak de bron zullen kunnen zijn van toekomstige problemen. Het toezichtcredo is
derhalve eerder ingrijpen of bijsturen, niet pas als het misschien te laat is. Het verdient in dit
verband vermelding dat - volgens DNB - de ECB in haar toezicht (ik neem aan: op
Nederlandse banken) evenzeer deze toezichtfilosofie toepast.187

Weerbaar(der): nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen
2.76

Naar aanleiding van de crisis bestaat er een grote mate van eensgezindheid dat banken beter
bestand moeten zijn tegen onheil van buiten. Er zijn dan ook de nodige nieuwe regels op het
terrein van kapitaal en liquiditeit tot stand gekomen, die in de volgende paragrafen worden
belicht. Ik bespreek overigens uitsluitend de voor deze studie relevante hoofdlijnen (en verwijs
niet steeds naar relevante vindplaatsen in de Wft of daarop gebaseerde regelgeving).188

2.77

Tijdens de kredietcrisis is gebleken dat de kapitaalbuffers van banken in onvoldoende mate
fikse klappen konden opvangen. De buffers dienen daarom te worden vergroot (meer kapitaal,
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dus in kwantitatieve zin) én verbeterd (beter kapitaal, in kwalitatieve zin).189 De
‘kapitaallessen’ hebben (grotendeels) via herziening van de mondiale standaarden van het
Bazels Comité (Bazel III) geleid tot een grootscheepse verbouwing van de Europese Capital
Requirements Directive, resulterend in het CRD IV-pakket,190 dat op 16 juli 2013 in werking is
getreden. Het CRD IV-pakket moest met ingang van 1 januari 2014 door de lidstaten worden
toegepast, met dien verstande dat een groot aantal van de nieuwe kapitaaleisen in een periode
van vijf jaren gefaseerd wordt ingevoerd. Ik besteed in het navolgende verder geen aandacht
aan de data waarop de verschillende kapitaaleisen verplichte gelding zullen hebben.
2.78

Net als de CRD gaat het CRD IV-pakket uit van kapitaaleisen gebaseerd op een systeem van
risico-gewogen activa. Dit houdt in dat de hoeveelheid kapitaal afhankelijk wordt gesteld van
de risicograad van de activa (hoe hoger het risico, des te meer kapitaal). Ook is onder het
nieuwe regime een minimumsolvabiliteitsratio van 8% blijven gelden (ook wel aangeduid als
basisbuffer), met dien verstande, zie hiervoor, dat voor de kwaliteit van het desbetreffende
kapitaal aanzienlijk strengere eisen gelden.191

2.79

Een aspect van de regulering omtrent kapitaaleisen dat ten opzichte van het voorheen geldende
regime evenmin is gewijzigd, is het periodieke Supervisory Review and Evaluation Process
(SREP), waarin de toezichthouder nagaat ‘of een bank het solvabiliteitsbeheer op orde heeft en
over voldoende kapitaal beschikt ten opzichte van de risico’s die voortvloeien uit de
activiteiten’.192 Het SREP kan ertoe leiden dat een bank ingevolge een dienovereenkomstig
besluit van de toezichthouder bovenop de basisbuffer van 8% een bepaalde hoeveelheid extra
kapitaal moet aanhouden.193

Kapitaalverbetering: betere verliesabsorptie
2.80

In overeenstemming met de doelstelling van het prudentiële toezichtrecht op banken, strekken
de kapitaalregels ter bescherming van depositohouders, (gewone) obligatiehouders, andere
leencrediteuren en overige partijen waarmee de bank zaken doet194 (en, indirect, ter
bescherming van financiële stabiliteit). De kapitaalbuffer moet beschutting bieden tegen
bankverliezen die niet kunnen worden opgevangen door de daarvoor getroffen voorzieningen
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– de verliezen moeten in een dergelijke situatie ten laste komen van het kapitaal of anders
gezegd: het kapitaal moet de verliezen ‘absorberen’. Voor een goed begrip van de in de
hiervoor bedoelde wenselijk geachte kapitaalverbetering is het van belang om in dit verband
twee functies van ‘regulatoir’ kapitaal (regulatory capital) te onderscheiden:195
(i)

kapitaal moet verliezen absorberen in een ‘going concern’-scenario, zowel in de
situatie dat banken volledig gezond zijn en een onverwacht verlies lijden als wanneer
de bank in zwaar weer is beland, een en ander opdat het vertrouwen in het financiële
systeem behouden blijft, depositohouders van de financiële stress geen last
ondervinden en banken derhalve kunnen blijven functioneren; en

(ii)

kapitaal moet verliezen absorberen in een ‘gone concern’-scenario, zodat, kort gezegd,
de aanspraken van depositohouders worden beschermd.

2.81

In de kredietcrisis was tot uiting gekomen dat bepaalde vormen van kapitaal, zoals
kapitaalinstrumenten gebaseerd op het principe van achterstelling ten opzichte van andere
crediteuren, hun verlies-absorberende functie niet goed vervulden in het licht van going
concern-scenario’s, aangezien verliezen leidden tot default-situaties als gevolg waarvan
banken (verder) in de problemen raakten, terwijl het nu juist de bedoeling was dat zij met
behulp van het desbetreffende kapitaal het hoofd boven water konden houden. In het CRD IVpakket worden twee hoofdcategorieën kapitaal(kwaliteit) onderscheiden, ‘Tier 1’- en ‘Tier 2’kapitaal, waarbij het Tier 1-kapitaal dient om verliezen ‘going concern’ op te vangen en Tier
2-kapitaal ‘gone concern’ verliezen moet kunnen absorberen.196 Met het oog hierop komen
kapitaalinstrumenten pas in aanmerking voor een van de hoofdcategorieën als zij voldoen aan
door de CRR in detail beschreven respectieve kwaliteitscriteria die zijn toegespitst op de
functies van kapitaal in de bedoelde bestaansfasen van een bank.197

Kapitaalvermeerdering: nieuwe kapitaalbuffers
2.82

Het is binnen het kader van deze studie niet nodig om de nieuwe kapitaaleisen in detail te
bespreken, maar het is nog wel nuttig om stil te staan bij de navolgende nieuwe buffersoorten
in het CRD IV-pakket, die alle (mede, en in meer of mindere mate) een macroprudentiële
invalshoek hebben: de kapitaalconserveringsbuffer, de contracyclische buffer, de
systeemrelevantiebuffer en de systeemrisicobuffer. Het zijn overigens deze nieuwe
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buffersoorten die, voor zover zij op een specifieke bank van toepassing zijn, leiden tot een
toename van haar kapitaaleisen in kwantitatief opzicht. Op elk van de buffers wordt straks kort
ingegaan. Voordat ik zulks doe, maak ik enkele algemene inleidende opmerkingen, die steeds
verband houden met de nieuwe buffers of enkele daarvan.
Wisselwerking ‘micro-macro’
2.83

De nieuwe kapitaalbuffers kunnen in wezen zowel tot het microprudentiële toezicht als tot het
macroprudentiële toezicht worden gerekend, omdat zij ter zake voor een belangrijke
wisselwerking zorgdragen. Het algemene vertrekpunt met betrekking tot de nieuwe buffers is
dan ook ‘dat macroprudentieel toezicht zinloos is als dit niet van invloed is op toezicht op
microniveau, terwijl microprudentieel toezicht alleen doeltreffend kan zijn voor het
waarborgen van financiële stabiliteit indien daarbij in afdoende mate rekening wordt gehouden
met ontwikkelingen op macroniveau’.198

2.84

Op deze plek doe ik even een stap terug naar § 2.34, waarin ik erop wees dat de term
macroprudentieel toezicht niet door eenieder op een eenduidige manier wordt gebruikt. Net
zoals bijvoorbeeld DNB en de ESRB, gebruik ik de term voor het allesomvattende toezicht op
de financiële stabiliteit - dus, toegespitst op de Nederlandse situatie, zowel het relevante
toezicht uit hoofde van de Wft als het relevante toezicht uit hoofde van de Bankwet 1998.
Macroprudentieel toezicht wordt echter soms in een nauwere betekenis gebruikt, namelijk als
het inzetten van prudentiële instrumenten om macro-economische doeleinden te realiseren,
zoals de hier aan de orde zijnde kapitaalbuffers.199

Instandhoudingsprikkels
2.85

De CRD IV bevat voor banken specifieke prikkels om de buffers in stand te houden,
respectievelijk weer spoedig op te bouwen als zij door verliezen zijn aangetast. De CRD IV
bevat een regeling die erop neerkomt dat banken worden beperkt in de mogelijkheid om
dividenden en bonussen uit te keren voor zover niet aan de buffervereisten wordt voldaan.
Anders gezegd: afhankelijk van de mate waarin niet wordt voldaan aan een toepasselijk
buffervereiste, is het de desbetreffende bank niet of slechts ten belope van een beperkt bedrag
toegestaan dividend- en bonusuitkeringen te verrichten.200 In de CRD IV zijn verder nog regels
opgenomen over ‘herstelplannen’ die banken moeten opstellen als zij niet langer aan een of
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meer van de hier besproken kapitaalbuffers voldoen. In deze herstelplannen, in de CRD IV
aangeduid als kapitaalconserveringsplan, stippelen zij de route uit die zij volgen om de
kapitaalbuffer(s) weer op orde te krijgen.201
Procyclische effecten
2.86

Bij wijze van inleiding op de bespreking van de kapitaalconserveringsbuffer en de
contracyclische buffer, worden nu enige opmerkingen gemaakt over de versterking van
zogenaamde procyclische effecten die aan kapitaaleisen op risico-gewogen grondslag worden
toegeschreven,202 aangezien beide buffers zijn ontworpen om aan die effecten tegenwicht te
bieden.203 De procyclische effecten komen voort uit de neiging van banken om in tijden van
economische voorspoed risico’s te laag in te schatten - en daardoor ook de kapitaalniveaus, die
immers zijn afgestemd op de omvang van de risico’s - en in tijden van economische neergang
risico’s te hoog.204 Het (procyclische) effect daarvan is dat fluctuaties in de economie worden
versterkt. Zo zullen banken als het economisch voor de wind gaat hun criteria voor
kredietverlening versoepelen, waardoor de toch al groeiende kredietverlening verder wordt
aangemoedigd. Als het economisch tegenzit, zullen banken juist voorzichtiger zijn met
kredietverlening, hetgeen een ongunstig effect kan hebben op de economie, waar de banken
vervolgens weer last van ondervinden, enzovoorts. Er ontstaat op deze manier in economisch
slechte tijden als het ware een vicieuze cirkel, waardoor het met economie en bankensector
steeds slechter gaat.205 In Bazel III wordt aangegeven dat de contracyclische maatregelen
(waaronder zowel de kapitaalconserveringsbuffer als de contracyclische buffer worden
geschaard) eraan moeten bijdragen dat de bankensector als ‘shock absorber’ en niet als
‘transmitter of risk’ ten opzichte van het financiële systeem en de bredere economie
functioneert.206 De ratio van de hier bedoelde buffers is dan ook dat banken tijdens perioden
van economische groei een kapitaalbasis opbouwen die groot genoeg is om in moeilijke tijden
verliezen op te vangen,207 zodat ook in economisch mindere tijden de bancaire
kredietverlening zoveel mogelijk kan worden gecontinueerd.208
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De kapitaalconserveringsbuffer
2.87

De kapitaalconserveringsbuffer geldt steeds onvoorwaardelijk voor alle banken en bedraagt
2,5% van de risico-gewogen activa. In Bazel III wordt de introductie van deze buffer
gemotiveerd door erop te wijzen dat banken in de beginfase van de kredietcrisis dividend- en
bonusuitkeringen continueerden, ook al waren hun individuele financiële positie en de
vooruitzichten voor de gehele bancaire sector aanzienlijk verslechterd - waarschijnlijk zetten
de banken de uitkeringen voort door de vrees dat een uitkeringsvermindering op de financiële
markten als een signaal van financiële zwakte zou worden opgevat. Deze gang van zaken
leidde er evenwel juist toe dat zowel de desbetreffende individuele banken als de bancaire
sector verzwakten, met een vermindering van de bancaire uitleenactiviteiten als natuurlijk
gevolg, hetgeen de economie weer geen goed heeft gedaan, met navenante nadelige effecten
voor de bancaire sector.209 De kapitaalconserveringsbuffer is bedoeld om in slechte tijden als
extra stootkussen te fungeren, zodat de basisbuffer van 8% (langer) in stand blijft.210 Het
hiervoor besproken (partiële) uitkeringsverbod voor dividenden en bonussen moet ervoor
zorgen dat banken de door verliezen aangetaste kapitaalconserveringsbuffer zo spoedig
mogelijk versterken, zodat de kredietverlening weer op gang kan komen.211 Overigens kan
men zich met Joosen afvragen waarom de met de kapitaalconserveringsbuffer gemoeide
kapitaalvermeerdering niet gewoon is gerealiseerd door de basisbuffer op 10,5% te stellen,
aangezien de kapitaalconserveringsbuffer (net als de basisbuffer) als gezegd van toepassing is
op alle banken en een permanent karakter heeft.212

De contracyclische buffer
2.88

De contracyclische buffer is maximaal 2,5% van de risico-gewogen activa. De contracyclische
buffer wordt kort gezegd voor een bank verplicht gesteld als de groei van haar
kredietportefeuille (die een aanmerkelijk effect heeft op haar risicoprofiel) gepaard gaat met
een algemene ‘buitensporige kredietgroei’ die als een (potentieel) systeemrisico kan worden
aangemerkt. Omdat het per lidstaat kan verschillen of en in hoeverre sprake is van een
excessieve kredietgroei, wordt per lidstaat voor zover van toepassing een zogenaamd
contracyclisch bufferpercentage vastgesteld. De omvang van een bankspecifieke
contracyclische buffer kan daardoor worden afgestemd op respectieve kredietuitzettingen in de
verschillende lidstaten. Als kredietgroei afneemt of niet langer als een systeemrisico wordt
aangemerkt, zal de contracyclische buffer navenant slinken en uiteindelijk op nul uitkomen.
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De buffer kan ook op nul worden gezet als er economisch slechte tijden aanbreken, en
daarmee wordt het idee dat achter de buffer schuilgaat direct helder. Het is duidelijk dat de
kredietcrisis is voorafgegaan door een periode van buitensporige kredietgroei en dat de
verliezen die ontstaan als het economisch tij keert, extreem groot kunnen zijn. Deze verliezen
hebben de bancaire sector in ernstige mate gedestabiliseerd, hetgeen de economische
achteruitgang vervolgens weer heeft verergerd, en het gevolg daarvan is weer dat de financiële
positie van banken verslechtert. De contracyclische buffer moet deze effecten mitigeren. Een
positief neveneffect van de contracyclische buffer kan zijn dat deze in tijden van
hoogconjunctuur de kans op het ontstaan van een (op krediet gebaseerde) bubble helpt
verkleinen.213
De systeemrelevantiebuffer en de systeemrisicobuffer
2.89

De systeemrelevantiebuffer geldt alleen voor zogenaamde systeemrelevante banken. Onder
systeemrelevantie van een bank wordt verstaan: de mate waarin het financiële stelsel belang
heeft bij het voortdurende functioneren van die bank.214 Met deze buffers wordt beoogd de
moral hazard te reduceren die aan de too big to fail-status is (of kan zijn) verbonden.215 Er
wordt in de CRD IV een onderscheid gemaakt tussen banken die mondiaal systeemrelevant
zijn (dit zijn de Global Systemically Important Institutions of kortweg ‘G-SIIs’) en banken die
regionaal of nationaal systeemrelevant zijn (de Other Systemically Important Institutions of
‘O-SIIs’). Afhankelijk van onder meer de omvang van de banken en hun verwevenheid met
het financiële stelsel dienen zij additioneel kapitaal aan te houden, dat voor G-IIs kan oplopen
tot 3,5% van de risico-gewogen activa.216 De systeemrisicobuffer is niet afhankelijk van de
systeemrelevantie van een bepaalde bank, maar kan voor de gehele bancaire sector in een
lidstaat of een bepaald segment van die sector verplicht worden gesteld ‘teneinde nietcyclische systeemrisico’s of macroprudentiële risico’s op lange termijn (…), indien er een
risico op verstoring van het financiële systeem bestaat met mogelijk ernstige nadelige
gevolgen voor het financiële systeem en de reële economie in een bepaalde lidstaat, te
voorkomen of af te zwakken’.217
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Leverage-ratio
2.90

De CRD IV introduceert voorts een zogeheten leverage-ratio (in de Nederlandse taal-versie
van het CRD IV-pakket aangeduid als ‘hefboomratio’), gedefinieerd als de rekenkundige
deling van het Tier 1-kapitaal van een bank door een totaalwaarde van de niet risico-gewogen
activa van de bank (zowel on- als off-balance), haar totale ‘exposure’ derhalve.218 Deze
nieuwe kapitaalmaatstaf kan eventuele zwakheden in het systeem van risico-gewogen
kapitaaleisen compenseren, welke zwakheden bijvoorbeeld kunnen ontstaan door verkeerd
gekozen risicowegingen (denk bijvoorbeeld aan de voorheen geldende risicoweging van 0%
voor uitzettingen op lidstaten van de Europese Unie, die later ten aanzien van Griekenland
volledig inadequaat bleek).219 Een leverage-ratio kan voorts potentiële prikkels voor banken
wegnemen om risicogewichten te laag vast te stellen, hetgeen mogelijk is als zij ter zake een
intern model hanteren.220 Een ander gunstig effect van een leverage-ratio zal verder zijn dat
banken een gezondere verhouding hanteren tussen eigen vermogen en vreemd vermogen,221
waardoor destabiliserende processen van ‘deleveraging’ kunnen worden beperkt als banken in
zwaar weer belanden.222 Ten aanzien van Nederlandse systeembanken is in ons land
afgesproken dat zij uiterlijk in 2018 een leverage-ratio van 4% dienen te bereiken.223

Liquiditeitseisen
2.91

Het CRD IV-pakket bevat regels voor de beheersing van de liquiditeit van banken met als doel
dat banken minder snel in liquiditeitsproblemen terechtkomen.224 Met ingang van 1 oktober
2015 geldt voor Nederlandse banken de volledige Liquidity Coverage Ratio (‘LCR’) of
liquiditeitsdekkingsgraad uit hoofde van de CRR.225 Voor Nederland golden voordien
overigens al vergelijkbare regels.226 De LCR geeft aan of een bank op een termijn van dertig
dagen aan de mogelijke uitstroom van opeisbare deposito’s en andere op korte termijn
opeisbare verplichtingen kan voldoen door de verkoop van zeer liquide activa van hoge
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kwaliteit.227 Voorts zal over enige tijd een Net Stable Funding Requirement gelden teneinde
een stabiele funding te waarborgen.228
Minder kostbaar en misschien splitsbaar
2.92

Een belangrijke les uit de kredietcrisis is voorts dat overheden veel meer slagkracht moeten
hebben om in te grijpen bij wankelende banken, vooral als zij internationaal opereren. In de
praktijk hadden overheden ten aanzien van in problemen verkerende banken veelal geen
andere optie dan het plegen van interventies waarmee veel publiek geld gemoeid is geweest. In
Europa zijn regels gemaakt op basis waarvan autoriteiten bij noodlijdende banken kunnen
ingrijpen, waarbij kritieke functies (zoals betalingsverkeer, beheer van spaargelden en
kredietverlening) kunnen worden gecontinueerd en risico’s voor de overheidskas en de
stabiliteit van het financiële systeem worden beperkt. Afwikkeling van banken kan ingevolge
deze regels voorts worden gerealiseerd op basis van een zogenaamd bail-in-principe, waarbij
verliezen zoveel als mogelijk voor rekening komen van bankaandeelhouders en
bankcrediteuren. Een gedetailleerde bespreking van deze regels past niet binnen het bestek van
deze studie en ik rond dit onderwerp af met de opmerking dat het aannemelijk is dat de moral
hazard van banken aanzienlijk zal verminderen in de wetenschap dat de publieke autoriteiten
bij financiële nood van de bank méér instrumenten tot hun beschikking hebben dan het
instrument van bail-out met het geld van de belastingbetaler.229

2.93

Op Europees niveau heeft de Commissie Liikanen een belangwekkend rapport uitgebracht
over de wenselijke structuur van banken. Deze commissie heeft onder meer voorgesteld om
risicovolle activiteiten zoals handel voor eigen rekening in een afzonderlijke juridische entiteit
onder te brengen. Het universele bankmodel dat in Europa veel voorkomt kan op deze manier
blijven bestaan. De EC heeft naar aanleiding van de voorstellen in het Rapport Commissie
Liikanen een voorstel voor een verordening gepubliceerd. In Nederland is het Rapport
Commissie Wijffels uitgebracht, waarin voor de herstructurering van banken de lijn van de
Commissie Liikanen wordt gevolgd. In de Kabinetsvisie Toekomst Bankensector wordt de
visie van de Commissie Wijffels en de Commissie Liikanen omarmd. Ik laat de details van een
en ander in het kader van deze studie onbesproken.
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Governance
2.94

De governance binnen banken heeft naar aanleiding van de crisis op forse kritiek kunnen
rekenen. In eerste instantie lagen alleen de interne beloningsstructuren onder vuur, maar
vervolgens werden ook de gebrekkige kwaliteit van bestuur respectievelijk intern toezicht en
ondermaats risicomanagement als belangrijke medeoorzaken van de crisis aangemerkt,230 door
sommigen zelfs als één van de voornaamste boosdoeners.231 In de volgende paragrafen wordt
aan ieder van de vermelde onderwerpen, die overigens nauw met elkaar samenhangen, kort
aandacht besteed.

Kwaliteit bestuur en intern toezicht
2.95

Op het vlak van bestuur en intern toezicht zijn tal van zwakke plekken geïdentificeerd.
Daardoor functioneerden de checks and balances binnen banken slecht. In het Rapport
Commissie De Larosière wordt vermeld dat bestuurders en commissarissen in veel gevallen
onvoldoende in staat waren om (zeer) complexe financiële producten te doorgronden. De aan
deze producten verbonden risico’s zijn daardoor in ernstige mate onderschat.232 Ook in het
Rapport Commissie De Wit wordt de deskundigheid van bankbesturen bekritiseerd.233 Het
Rapport Commissie Maas bevat de aanbeveling dat DNB de deskundigheid van
commissarissen voor hun aanstelling dient te toetsen.234 Het gaat bij de noodzakelijke
verbeteringen trouwens niet alleen om deskundigheid, maar ook om de samenstelling van
bestuursorganen (is er voldoende diversiteit), de vraag of commissarissen voldoende tijd en
aandacht aan hun taken besteden en bijvoorbeeld of in het bestuur de vereiste voeling met de
cultuur van de bank wel in voldoende mate aanwezig is.235 De Code Banken bevat ten aanzien
van bestuur en commissarissen een reeks van principes gericht op kwaliteitsverbetering.236
Ook in de CRD IV zijn allerlei eisen op dit terrein opgenomen.237 Een hier apart te vermelden
wezenlijk punt van kritiek dat vooral stevig doorklinkt in het Rapport Commissie Maas is dat
banken hun oren teveel hebben laten hangen naar de wensen van (op
kortetermijnwinstrealisatie gerichte) aandeelhouders, en (dus) te weinig oog hebben gehad
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voor de belangen van klanten van banken en die van de samenleving als geheel.238 Op deze
kwestie wordt in deze studie nog uitvoerig ingegaan.
Risicomanagement
2.96

Het behoeft geen betoog dat de kredietcrisis het gevolg is van het structureel onderschatten
van financiële risico’s over een periode van jaren, (vooral) door banken maar onder anderen
ook door toezichthouders, kredietbeoordelaars en beleggers.239 Deze onderschatting ging
gepaard met - en/of was het gevolg van – de vrijwel algemeen levende overtuiging dat risico’s
beter dan ooit in de hand konden worden gehouden, onder meer door het gebruik van
geavanceerde risicomodellen en financiële derivaten.240 Deze collectieve misschattingen
relativeren weliswaar de fouten die banken hebben gemaakt,241 maar laten onverlet dat op het
terrein van intern risicomanagement bij banken ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd.242
Gevolg daarvan is geweest dat enkele banken excessieve risico’s hebben genomen, die niet
alleen de desbetreffende banken in de problemen hebben gebracht, maar ook hebben
bijgedragen aan de wereldwijde systeemproblemen.243 Ik laat in het midden of Nederlandse
banken in deze bedenkelijke categorie van risiconemers kunnen worden ingedeeld, maar het is
wel duidelijk dat ook zij op het terrein van risicomanagement in meer of mindere mate steken
hebben laten vallen.244 Ook voor hen - én voor regelmakers en toezichthouders - kunnen de
miskleunen van anderen hoe dan ook leerzaam zijn. Banken met een goed georganiseerd
risicomanagement, op juiste wijze verankerd in de algemene governance van de bank, hebben
de kredietcrisis in ieder geval beter doorstaan dan banken met een minder hoge score op dit
vlak.245 Bankbesturen hadden onvoldoende zicht op de risico’s die zij liepen in relatie tot de
risico’s die zij wilden en konden lopen.246 Zij waren (niettemin) bereid om almaar meer
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risico’s te nemen, daartoe veelal gedreven door concurrentiedruk.247 Vaak werd blind
vertrouwd op de uitkomsten van ingewikkelde wiskundige risicomodellen (die, naar achteraf
bleek, werden gevoed met veel te rooskleurige data), ratings van kredietbeoordelaars werden
zonder meer als juiste risicomaatstaf aangemerkt (terwijl die ratings ook vaak waren
gebaseerd op veel te optimistische ‘input’) – separate eigen beoordelingen (‘judgments’)
werden niet of nauwelijks uitgevoerd.248 Ook werd door bankbesturen teveel comfort ontleend
aan het enkele feit dat werd voldaan aan formele kapitaaleisen.249 Door het zware leunen op
risicomodellen werd veel aan risicometing gedaan, maar weinig aan het identificeren van
risico’s.250 Modellen zijn nodig en in ieder geval een goed hulpmiddel, maar geen panacee:251
‘(…) banks will have to find a middle ground in risk management, somewhere between gut
feeling and number fetishism. Much of the progress made in quantitative finance was real
enough, but a firm that does not understand the flaws in its models is destined for trouble.’

2.97

Risicomanagement was onvoldoende ingebed in de governance van banken; de status van
risicomanagers navenant laag, zeker in vergelijking met die van traders en andere
‘geldverdieners’.252 Dit alles heeft geleid tot het besef dat het bestuur van een bank
verantwoordelijk is voor het vaststellen, uitvoeren en monitoren en waar nodig bijstellen van
het algehele risicobeleid van de bank, en het grote belang onderstreept van het bepalen van de
risicobereidheid (risk appetite).253 Het beoordelen en monitoren van risico’s dient een vast en
wezenlijk onderdeel te vormen van de governance van banken. In hoofdstuk zes wordt nader
op het risicomanagement van banken ingegaan.

Beloningsbeleid
2.98

Beloningen van bankiers zijn zonder twijfel het onderwerp dat naar aanleiding van de
kredietcrisis de grootste verontwaardiging heeft gewekt in de samenleving en in de politiek,
ook in ons eigen land. In de discussie over beloningen kan een onderscheid worden gemaakt
tussen de hoogte van de beloningen als zodanig en de vraag in hoeverre beloningen onjuiste
prikkels creëren. In het begin van de crisis is vanuit het financieel toezicht vooral het accent
gelegd op de onjuiste prikkelvorming en het opheffen of verminderen daarvan, maar na
verloop van tijd is het besef ontstaan dat relatief omvangrijke bankiersbeloningen in de weg
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kunnen staan aan het terugwinnen van het publieksvertrouwen. Ik laat de wenselijke
beloningsomvang hier verder rusten, maar maak wel enige globale opmerkingen over de
ongewenste prikkelvorming die in het kader van financieel toezicht van beloningsstructuren
kan uitgaan. Deze hebben onder Nederlands financieel toezichtrecht zowel een
microprudentiële als een gedragstoezichtrechtelijke grondslag. Enerzijds mogen beloningen er
niet toe leiden dat de desbetreffende financiële onderneming meer risico’s neemt dan
aanvaardbaar is met het oog op haar soliditeit en anderzijds mogen beloningen er niet toe
leiden dat klanten van de desbetreffende financiële onderneming onzorgvuldig worden
behandeld.
Rumoer in de economie
2.99

Zoals reeds beschreven in § 2.14, heeft de kredietcrisis het geloof in efficiënte en rationele
markten een flinke knauw bezorgd. Men kan zeggen dat de kredietcrisis ook een crisis binnen
de neoklassieke economie heeft teweeggebracht.254 In de economische wetenschap wordt
hevig over de juiste vertrekpunten gediscussieerd.255 Sommigen voorzien zelfs - of pleiten
voor - een paradigmawijziging, een nieuw begin voor economische theorievorming.256

2.100 Zo wordt bijvoorbeeld betoogd dat de economie een zogenaamd complex (adaptief) systeem is,
waarin een veelheid van componenten met elkaar in een sterke - niet-lineaire - wisselwerking
staan.257 Een wezenlijke eigenschap van dergelijke systemen is dat zij zich niet in een stabiele
evenwichtssituatie bevinden (of daartoe leiden), maar daarentegen door een continue toevoer
van impulsen onderhevig zijn aan permanente schommelingen en veranderingen in allerlei
soorten en maten.258 Ball noemt ter illustratie een zandberg waarop van bovenaf zandkorrels
worden neergelaten: een helling van de zandberg kan gestaag groeien en alsmaar steiler
worden totdat een zandlawine elders op de berg leidt tot het van de helling rollen van enkele
zandkorrels maar ook de volledige ineenstorting van de helling kan inleiden. Er is in zo’n
geval sprake van een reeks van cascades, waarbij in beweging gekomen zandkorrels tegen
andere zandkorrels botsen, deze uit hun positie drukken waardoor ze gaan rollen,
enzovoorts.259 Het is veelal moeilijk om te voorspellen hoe een complex systeem zich als
gevolg van een (zelfs: kleine) verandering zal gedragen en daardoor is een dergelijk systeem
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ook enorm lastig te controleren.260 Rinnooy Kan brengt de dynamiek van complexe adaptieve
systemen als volgt onder woorden:261
‘In een complex niet-lineair systeem kan een minuscule verandering in uitgangswaarden leiden
tot een grote verandering in gedrag, zelfs in de zin dat oorspronkelijke stabiliteit omslaat in
woest heen en weer springende onevenwichtigheden’.

Ook financiële markten worden wel als een complex systeem aangemerkt. Ik laat Ball over
deze typering aan het woord:262
‘The credit crunch and the ensuing national debt crises have revealed more clearly than ever
how many of the phenomena now familiar from other areas of social complexity science also
operate in the economic system. Hierarchical networks of interdependency, cascading
breakdowns, herding behaviour and collective opinion formation, feedbacks that create
extreme sensitivities to small perturbations – all have been implicated in the latest, tumultuous
crash and its continuing and alarming repercussions.’

2.101 Haldane heeft erop gewezen dat het wereldwijde financiële systeem gedurende een periode
van ongeveer tien jaar uiterst robuust leek te zijn vanwege, kort gezegd, een nieuw mantra van
risicospreiding door securitisations en bijvoorbeeld het gebruik van credit derivatives, maar
dat het systeem door de opbouw van een zeer ingewikkelde wirwar van onderlinge relaties
feitelijk zeer fragiel bleek te zijn geworden.263 Door het faillissement van Lehman Brothers
hield door onzekerheid veroorzaakte angst het financiële systeem volledig in zijn greep en
leidde het op eigen behoud gebaseerde gedrag van marktpartijen tot de in § 2.18 van deze
studie beschreven interactieve dynamiek, die het financiële systeem als geheel op het randje
van de afgrond heeft gebracht. Regulering van het financiële systeem als een complex adaptief
systeem zou logischerwijs gericht moeten zijn op het reduceren van de wirwar van onderlinge
relaties (bijvoorbeeld door de aanwezigheid of de omvang van banken die too interconnected
to fail zijn te beperken) of de negatieve effecten van interacties tussen financiële instellingen
voor het geval stress het systeem attaqueert (bijvoorbeeld door het robuuster maken van de
individuele banken door aanzienlijke kapitaalverhoging).264
2.102 Ik laat de theorie van de complexe adaptieve systemen hier verder rusten en maak nog een
paar opmerkingen over het - naar aanleiding van de kredietcrisis - breed gedragen besef dat
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markten niet altijd rationeel zijn.265 We komen dan automatisch uit bij de gedragseconomie
(behavioural economics). Dit is een aandachtsgebied dat in de economische wetenschap al
geruime tijd geleden een vaste plek heeft veroverd, maar binnen kringen van financiële
beleidsmakers, getuige de uitgangspunten van rationele markten die in ieder geval vóór de
kredietcrisis aan financieel toezicht ten grondslag lagen, (tot voor kort) niet echt vaste voet aan
de grond heeft gekregen.266 In de gedragseconomie staat bestudering van economisch gedrag
van mensen centraal en daaruit blijkt dat mensen zich helemaal niet gedragen als de homo
economicus (zie § 2.6 van deze studie) die als uitgangspunt wordt genomen in de neoklassieke
economie. Het inzicht dat mensen veelal irrationeel handelen is op zich trouwens niet nieuw.
Keynes schreef er in 1936 reeds het volgende over (mijn cursivering, KWHB):267
‘Even apart from the instability due to speculation, there is the instability due to the
characteristic of human nature. (...) Most, probably, of our decisions to do something positive,
the full consequences of which will be drawn out over many days to come, can only be taken
as the result of animal spirits - a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the
outcome of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative
probabilities.’

2.103 De term animal spirits is binnen deze context een economische term die refereert aan een
‘restless and inconsistent element in the economy’.268 Onzekerheid en ambiguïteit leiden soms
tot verlammende angst, dan weer tot ongekend optimisme.269 Dit geldt in het bijzonder ook
voor financiële markten, waarin door de aanwezigheid van niet meetbare onzekerheid
psychologische factoren een grote rol spelen.270 Een vaak aangehaald voorbeeld hiervan is het
zogenaamde herding instinct, waardoor een steeds groter wordende groep zich in een bepaalde
richting begeeft, daarbij afgaand op de keuzes die anderen hebben gemaakt.271 Herding speelt
ook een grote rol in de situatie dat markteuforie plotsklaps plaatsmaakt voor
marktpessimisme.272 De moeilijkheid is uiteraard dat kuddegedrag op de financiële markten
achteraf kan worden bekritiseerd als duidelijk is geworden dat de kudde de verkeerde kant is
opgerend, maar zoals Maatman droogjes heeft opgemerkt rennen kuddes vaak juist de goede
kant op.273
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2.104 Kamalodin heeft in een lezenswaardige overzichtspublicatie een reeks van irrationele
gedragingen op een rij gezet die kunnen bijdragen aan de vorming van (op overvloedig krediet
gebaseerde) asset bubbles, waarvan ik er enkele noem.274 Doordat mensen een sterke voorkeur
hebben voor een onmiddellijke bevrediging van behoeften (zij hebben een present bias
preference), gaan zij nogal gemakkelijk over tot het afsluiten van leningen om hun aankopen
te financieren. Sociale motieven kunnen de leenbereidheid vergroten - Kamalodin citeert in dat
verband Kindleberger en Aliber die waarschijnlijk een punt hebben als zij schrijven: ‘there is
nothing as disturbing to one’s well-being and judgment as to see a friend get rich.’. Een andere
belangrijke psychologische factor bij de opbouw van een bubble waarop Akerlof en Shiller
hebben gewezen,275 ligt besloten in de menselijke aard om elkaar verhalen te willen vertellen,
niet alleen in dagelijkse gesprekken, maar ook in boeken en in de media. Mede door positieve
verhalen kan vertrouwen zich als een zeer besmettelijk virus verspreiden. Het omgekeerde
geldt trouwens evenzeer: zodra optimisme bij sommigen plaats heeft gemaakt voor
pessimisme, kunnen hun negatieve verhalen razendsnel een gebrek aan vertrouwen doen
postvatten.
2.105 Het lijkt onverstandig om de ene theorie zomaar voor de andere te verruilen. Wij komen in
mijn ogen het verst door open te staan voor de meest overtuigende inzichten van welke theorie
of oorsprong dan ook. Ik beëindig deze paragraaf daarom met een citaat van de Amerikaanse
financieel-econoom Lo, waarin hij er onder meer tegen waarschuwt om in economisch denken
rationaliteit en daarop gebaseerde inzichten pardoes overboord te gooien, maar ook omdat het
een fraaie overgang biedt naar de volgende paragrafen van deze studie:276
‘Rather than discarding rationality altogether, a more productive response may be to confront
the inconsistencies between economic models of behavior and those from other disciplines –
and attempt to reconcile them and improve our models in the process. While frustrating,
contradictions often present opportunities for developing a deeper understanding of the
phenomena in question. In particular, neuroscience, psychology, anthropology, sociology, and
economics all intersect with respect to human behaviour, and when these disparate fields share
the same object of study, their respective theories must be mutually consistent in their
implications. (…) By reconciling the inconsistencies and contradictions between disciplines,
we can develop a broader and deeper understanding of Homo Sapiens.’
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Gedragstoezicht
2.106 Internationaal bezien heeft de financiële crisis aanvankelijk vooral geleid tot allerlei
maatregelen van typisch prudentiële aard, maar in de loop van de tijd is daarnaast meer
aandacht ontstaan voor verbeteringen op het terrein van het gedragstoezicht. In ons eigen land
was die aandacht direct relatief groot te noemen. Naar aanleiding van de crisis is een vrijwel
algemene overtuiging ontstaan dat de klant centraal moet staan. Wat daaronder nu precies
moet worden verstaan, komt later in deze studie nog uitvoerig aan de orde. Hierna vermeld ik
een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich de afgelopen periode op het gebied van het
gedragstoezicht in ons land hebben voltrokken of die gaande zijn. Aan enkele van deze
ontwikkelingen zal in het vervolg van deze studie in meer of mindere mate nadere aandacht
worden besteed.
2.107 Een ingrijpende ontwikkeling is de introductie van de provisieverboden voor financiële
dienstverleners (1 januari 2013) en beleggingsondernemingen (1 januari 2014). De door het
verbod getroffen financiële ondernemingen mogen zich voor hun dienstverlening (advies,
bemiddeling, beleggingsdienstverlening) niet langer laten betalen door productaanbieders.
Klanten betalen deze financiële ondernemingen thans derhalve rechtstreeks. De portee van de
provisieverboden is uiteraard dat wordt voorkomen dat de desbetreffende financiële
ondernemingen niet het belang van hun klanten vooropstellen, maar hun eigen belang doordat
zij klanten in de richting van de best betalende productaanbieders dirigeren. Het perspectief
van het provisieverbod is het ‘zuivere marktmodel’, waarin de consument netto financiële
producten aanschaft (voor een prijs exclusief advies- of bemiddelingskosten) en afzonderlijk
betaalt voor advies, bemiddeling en beleggingsdienstverlening.277
2.108 Voorts kan worden genoemd de invoering van regels voor productontwikkeling. Deze regels
zijn erop gericht te voorkomen dat op grote schaal misselling ontstaat, ofwel doordat
financiële producten inherent inferieur zijn, ofwel doordat onvoldoende wordt stilgestaan bij
de vraag voor wie de producten geschikt kunnen zijn. De regels moeten ervoor zorgen dat
productmakers niet alleen oog hebben voor hun eigen (korte termijn) belangen, maar als
uitgangspunt hanteren dat hun producten kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn. Op
dit moment gelden deze regels uitsluitend voor financiële producten niet zijnde financiële
instrumenten, maar op termijn zullen zij ingevolge de regels van MiFID-II ook gelden voor de
laatstgenoemde categorie financiële producten.278
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2.109 Op 1 januari 2014 is in de Wft een generieke zorgplicht voor financieel dienstverleners
opgenomen. Deze plicht behelst onder andere een wettelijke explicitering van de algemene
norm van zorgvuldige klantbehandeling. Deze wettelijke verplichting moet er mede voor
zorgdragen dat ‘de klant weer centraal komt te staan (…)’.279 In hoofdstuk vier kom ik op deze
zorgplicht terug.
2.110 Een kwestie die nog niet is uitgekristalliseerd maar in de toekomst mogelijk veel impact zou
kunnen hebben, is de vraag of banken (en andere financiële ondernemingen) verplicht zullen
worden om standaardproducten in hun assortiment te voeren. Dit zijn financiële producten
waarvan alle productvoorwaarden behalve de prijs (van overheidswege) zijn
voorgeschreven.280 De beschermingsgedachte die hierachter schuilgaat is dat financiële
consumenten door de aanwezigheid van standaardproducten wellicht een beter keuzeproces
doorlopen of dat de keuze voor een standaardproduct hen in het algemeen hoe dan ook beter af
doet zijn. De AFM heeft het standpunt ingenomen dat standaardproducten niet zullen leiden
tot een algemene verbetering van de manier waarop mensen hun keuze maken, maar in
sommige gevallen misschien wel zouden kunnen leiden tot betere keuze-uitkomsten (nader
onderzoek moet dat uitwijzen).281 Of en in hoeverre standaardproducten het belang van de
klant dienen, moet nog worden bezien.282
Maar wie moet worden beschermd?
2.111 Maar wie is eigenlijk die klant of, in termen van de Wft, de consument of de cliënt, die moet
worden beschermd? Klanten vormen uiteraard geen homogene groep; de één is zus, de ander
zo. Om het recht werkbaar te maken, wordt veelal uitgegaan van een standaardpersoon. Een
standaardpersoon is een normatieve maatstaf, een model voor gewenst gedrag.283 Zo’n
standaardpersoon wordt ook wel aangeduid als een ‘maatman’. Aan de hand daarvan kan
bijvoorbeeld worden beoordeeld of de professionele handelingen van een financiële
onderneming toereikend zijn, maar een maatman kan ook model staan voor wat in termen van
begripsvermogen en oplettendheid van een financiële consument mag worden verwacht.284 In
de volgende paragrafen besteed ik aandacht aan het beeld van de mens als financiële
consument dat in het gedragstoezichtrecht wordt gehanteerd. Teneinde dat mensbeeld binnen
279
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de context van deze studie in een perspectief te kunnen plaatsen, begin ik met een nadere
uiteenzetting van het beeld van de mens als homo economicus.
Homo economicus
2.112 Hiervoor werd de homo economicus voorgesteld als de mens die steeds op logische en
coherente wijze handelt ter optimalisatie van zijn eigen belangen. Bij iedere
keuzemogelijkheid maakt de homo economicus een zakelijke afweging van alle voor- en
nadelen van de beschikbare opties om vervolgens de optie te kiezen die het beste is voor zijn
eigen portemonnee.285 Het is overigens niet zo dat de homo economicus alwetend is. Hij is
echter wel in staat om te beoordelen of de beschikbare informatie volledig is. Hij kan ook
steeds nieuwe informatie op een correcte wijze verwerken.286 Verder weet de homo
economicus precies wat hij wil, wat diens ‘voorkeuren’ (preferences) zijn. Die voorkeuren zijn
in de tijd gemeten bovendien stabiel; het is dus niet zo dat de homo economicus dan weer dit
en dan weer dat wil. Hij laat zich in dat verband niet beïnvloeden door wat anderen vinden en
ook de manier waarop keuzes worden gepresenteerd doen niet af aan zijn onafhankelijke
manier van kiezen.287
2.113 De economische mens hanteert aldus een standaardmodel voor het nemen van economische
beslissingen.288 Er bestaan verschillende varianten van dit model289 - de hoofdvorm wordt
dikwijls aangeduid als het expected utility model,290 maar ook de term rationele keuzetheorie291
(hier op basis van het Engelse begrip rational choice theory verder afgekort als ‘RCT’) wordt
veel gebruikt. 292 Met het oog op wat in deze studie volgt, zet ik de uitgangspunten die in de
RCT worden gehanteerd op een rij (daarmee het voorgaande uit deze paragraaf deels
overlappend):293
(a)

Het primaat van de eigen opbrengsten
Keuzebeslissingen worden genomen op basis van de gevolgen voor de eigen
opbrengsten (inclusief kosten);
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(b)

Maximalisering
Bij het nemen van een keuzebeslissing wordt gestreefd naar een maximaal (het beste)
resultaat.

(c)

Maximaal gebruik van informatie
Alle beschikbare informatie met betrekking tot de keuzeopties wordt gebruikt.

(d)

Perfect incalculeren van onzekerheid
Onzekere opbrengsten worden in de keuzebeslissing verdisconteerd.

(e)

Rationeel verdisconteren van de toekomst
Het onder (d) vermelde geldt ook voor onzekerheden die op lange termijn kunnen
optreden, maar los daarvan wordt bijvoorbeeld (voor zover nodig) ook rekening
gehouden met de gevolgen van de keuze voor de toekomst.294

(f)

Stabiele voorkeuren
De voorkeur voor een bepaalde keuzeoptie is stabiel, zodat bijvoorbeeld een andere
presentatie de voorkeur ongewijzigd laat.

(g)

Emoties spelen geen rol
Keuzebeslissingen worden uitsluitend genomen op basis van een (objectieve)
beoordeling van verwachte opbrengsten.

2.114 Kort samengevat behelst de RCT dat keuzes worden gemaakt op basis van ‘the optimal
combination of probability and utility’.295 De volgens de RCT kiezende persoon zal in beginsel
prima in staat zijn om zijn eigen (economische) belangen te behartigen,296 mits hij beschikt
over de juiste en voldoende informatie.297 Handelen op basis van de RCT kan wat dat laatste
betreft wel de nodige motivatie van de betrokken persoon vergen: het verzamelen en
bestuderen van de relevante informatie zal voor het maken van een enigszins complexe keuze
al veel tijd en moeite kosten.298 Het is in dit verband aardig om even stil te staan bij het
feitelijke keuzeproces dat een financiële consument volgens de RCT moet doorlopen:299
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2.115 Een rationeel kiezende consument zal de stappen uit dit schema steeds allemaal en in de juiste
volgorde zetten en daarvoor ook voldoende tijd nemen. Het proces vangt aan doordat de
financiële consument een financiële behoefte heeft die hij wil bevredigen of een financieel
probleem heeft dat moet worden opgelost, situaties die in het schema beide worden aangeduid
als ‘probleemherkenning’ (stap 1). Om na te gaan wat hij kan doen om het probleem op te
lossen, zal hij vervolgens op zoek gaan naar informatie. Zo zal hij bijvoorbeeld op internet
zoeken, met anderen overleggen en nagaan of hij wellicht een financieel adviseur in de arm zal
moeten nemen (stap 2). Vervolgens zal de rationele consument - al dan niet met behulp van
een adviseur - de vergaarde informatie verwerken, de verschillende opties evalueren en zijn
voorkeur bepalen (stap 3). Daarna gaat hij over tot de aanschaf van een financieel product of
betrekt hij een financiële dienst (stap 4). Nadien zal hij voor zover dat relevant is periodiek
bezien of op basis van veranderde omstandigheden nadere actie nodig is (zoals het doorlopen
van een nieuw keuzeproces) (stap 5).
Bestaat de homo economicus (nog)?
2.116 In § 2.102 werd al opgemerkt dat mensen zich in werkelijkheid helemaal niet gedragen als een
homo economicus. In het echte leven worden beslissingen zelden in de hier bedoelde zin
volledig rationeel genomen.300 Dit is op zich natuurlijk geenszins verrassend. De meesten van
ons ervaren dat dagelijks bij zichzelf en zien het in elk geval om zich heen. Het is nu eenmaal
niet zo dat mensen ‘can think like Albert Einstein, store as much memory as IBM’s Big Blue,
and exercise the willpower of Mahatma Gandhi’.301 Niemand is, anders gezegd, onbeperkt
rationeel. In studies over de manier waarop mensen beslissingen nemen en keuzes maken,
wordt er kort gezegd niet alleen op gewezen dat mensen binnen de hier bedoelde context
beperkt rationeel zijn vanwege begrenzingen van hun cognitieve capaciteiten (zoals het
uitvoeren van berekeningen), maar óók dat mensen zich veelal ‘irrationeel’ gedragen doordat
300
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zij zich niet door rede maar door intuïtie laten leiden.302 Hierna ga ik nog nader in op de
verschillende vormen van beperkte rationaliteit, met bijzondere aandacht voor systematische
afwijkingen van de RCT als gevolg van intuïtieve of onbewuste denkprocessen. Dergelijke
systematische afwijkingen worden biases genoemd. Wetenschappelijk onderzoek waaruit
blijkt dat biases veelvuldig en in velerlei verschijningsvormen voorkomen, stapelt zich de
laatste decennia in hoog tempo op.303 Het inzicht dat biases systematisch voorkomen en
derhalve ook voorspelbaar zijn, markeert het verschil met het reeds eeuwenoude besef dat
mensen irrationeel kunnen zijn.304
2.117 Ondanks het feit dat gedragswetenschappelijk onderzoek over beperkte rationaliteit alweer
geruime tijd welig tiert, heeft het beeld van de mens als homo economicus lang als
uitgangspunt gegolden voor main stream economische theorievorming en - mede als gevolg
daarvan - voor overheidsbeleid op velerlei terrein.305 Door de kredietcrisis is evenwel eens te
meer duidelijk geworden dat de assumpties van de RCT in de regel te optimistisch of onjuist
zijn.306 De kredietcrisis heeft in zoverre dan ook als een katalysator voor veranderende
inzichten gewerkt.307
‘Irrationaliteit’ en ‘beperkte rationaliteit’
2.118 In het voorgaande gebruikte ik meermalen de term irrationaliteit,308 overigens (mede) in
navolging van anderen.309 Kahneman zegt erover: ‘Irrational is a strong word, which connotes
impulsivity, emotionality, and a stubborn resistance to reasonable argument’.310 Ook in onze
taal heeft de term een negatieve connotatie en vermeden moet worden dat ‘irrationaliteit’ in
discussies over menselijk keuzegedrag wordt gelijkgesteld met verwijtbare domheid, laksheid
of luiheid. In het vervolg van deze studie zal ik om die reden de neutralere term beperkte
rationaliteit blijven gebruiken. Met die terminologie wordt derhalve bedoeld dat mensen ‘are
not well described by the [RCT]’.311
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Het beeld van de mens in het financiële toezichtrecht
2.119 Dan ga ik nu over tot bespreking van het mensbeeld dat in ons (publieke) financieel
toezichtrecht wordt gehanteerd. Zoals zal blijken schuurt dat aan tegen de homo economicus,
maar lijkt een realistischer mensbeeld ook in dit verband expliciet zijn intrede te hebben
gedaan. Ik begin met het beeld dat in de oudste wetsgeschiedenis van deel vier (Gedragsrecht
financiële ondernemingen) van de nog maar jonge Wft is geschetst door daaruit enkele
passages te citeren, die ik vervolgens van enig commentaar voorzie. Het gaat in de
desbetreffende passages steeds om de reikwijdte van de bescherming van de financiële
consument (daaronder ook begrepen de particuliere belegger) en de daarmee verband
houdende verantwoordelijkheidsverdeling tussen hem en de financiële onderneming. Het
begint als volgt:312
‘Een groot deel van de regels in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen is gericht
op de bescherming van de cliënt onderscheidenlijk consument in zijn relatie met een financiële
onderneming. Een belangrijk uitgangspunt ten aanzien van het opstellen van regels terzake is
dat de cliënt en consument een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de aanschaf van
financiële producten. De regelgeving is erop gericht om de cliënt en consument in staat te
stellen zich een weloverwogen oordeel te vormen over een bepaald product en een bepaalde
vorm van dienstverlening. Een terugkerende eis die aan alle vormen van dienstverlening wordt
gesteld is derhalve dat de financiële onderneming adequate informatie geeft over haar
producten en diensten. Van de cliënt of consument mag worden verwacht dat hij zich verdiept
in deze informatie. Bij het aanbieden van de informatie moet de financiële onderneming uit
kunnen gaan van een gemiddelde cliënt of consument.’

2.120 Hier kan men op de eerste plaats de aanwezigheid van informatieasymmetrie als ratio voor
gedragstoezicht herkennen, tezamen met het voor de hand liggende reguleringsantwoord
daarop: het verplichten van financiële ondernemingen tot het verstrekken van informatie. De
verschafte informatie moet de consument in staat stellen om zich een weloverwogen oordeel te
vormen over een product of een dienst. Dat oordeel en zijn daarop gebaseerde besluit behoren
vervolgens tot zijn eigen verantwoordelijkheid. Informatieverplichtingen beogen de klant
derhalve te positioneren als autonome marktdeelnemer. Een moeilijkheid daarbij betreft de
maatstaf met betrekking tot de begrijpelijkheid van de informatie. De vraag is wanneer van
begrijpelijkheid sprake is. Immers, wat voor de één klare taal is, kan voor de ander
ondoorgrondelijk zijn. De wetgever heeft zulks ingezien en hij geeft aan dat de financiële
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onderneming moet kunnen uitgaan van de gemiddelde consument. Over die consument wordt
opgemerkt:313
‘In het voorstel is als uitgangspunt genomen dat de gemiddelde cliënt of consument bereid is
zich in de aangeboden informatie te verdiepen om aldus na te gaan wat de kenmerken en
risico’s van een financieel product zijn en om te achterhalen of het product voor hem geschikt
is. Bij het opstellen van de informatie mag de financiële onderneming ervan uitgaan dat de
cliënt of consument in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen. Dit neemt niet
weg dat in specifieke gevallen, met name bij complexe producten, van de financiële
onderneming mag worden verlangd dat zij aangeeft voor welk type cliënt of consument het
product geschikt is (het is dan echter aan de cliënt of consument om zelfstandig te beoordelen
welk type cliënt of consument hij is). Dit betekent dus dat de financiële onderneming bij het
opstellen van standaardinformatie een zeker kennisniveau als uitgangspunt mag nemen. Indien
overigens een financiële onderneming haar informatieverstrekking specifiek richt op een
bepaalde doelgroep, dan kan van haar verwacht worden dat zij haar informatieverstrekking
afstemt op het kennisniveau van deze doelgroep.’

2.121 Ervan uitgaande dat de meest kwetsbare consumenten het hardst bescherming behoeven, kan
men vraagtekens plaatsen bij deze benadering van de gemiddelde consument. Wat is het lot
van degenen die niet aan de maatstaf van de gemiddelde consument (kunnen) voldoen? In de
wetsgeschiedenis wordt hierover het volgende opgemerkt:314
‘Van de cliënt of consument die niet in staat is zijn eigen financiële positie in kaart te brengen
mag in ieder geval worden verwacht dat hij beseft hiertoe niet in staat te zijn. Het gaat te ver
om de financiële onderneming verantwoordelijk te houden voor het gedrag van cliënten en
consumenten die een product aanschaffen waarvan zij, ondanks adequate
informatievoorziening, de implicaties niet doorzien. Dergelijke cliënten en consumenten zullen
competente hulp moeten zoeken. Deze kan worden gevonden in het informele circuit (familie
en kennissen) of in het professionele circuit (aanbieders, tussenpersonen, adviseurs). Op deze
laatste vorm van hulpverlening zijn de regels van het voorstel ter bescherming van de cliënt en
consument van toepassing.’

2.122

Ik laat in het midden of het nu zo verstandig is om deze klanten het informele circuit in te
sturen (je kunt daar weer mensen tegenkomen die niet beseffen dat zij niet in staat zijn om een
financiële positie op een juiste wijze in kaart te brengen), maar als de klant zich wendt tot een
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professionele adviseur, dan wordt de eigen verantwoordelijkheid van de klant uiteraard
verkleind:315
‘De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en consument is beperkter indien de financiële
onderneming de cliënt of de consument adviseert. In dat geval raadt de financiële onderneming
immers de cliënt of de consument een specifiek product aan. Bij het geven van advies hoort de
verantwoordelijkheid om na te gaan of het product ook bij de cliënt of consument past. De
onderneming claimt immers over voldoende deskundigheid te beschikken om deze
verantwoordelijkheid waar te maken. Zij zal dan actief bij de cliënt of de consument moeten
nagaan wat zijn behoefte en financiële positie is en erop moeten toezien dat het product ook bij
het profiel van de cliënt of consument aansluit. De cliënt of consument is overigens wel zelf
verantwoordelijk voor de beslissing die hij neemt op basis van het advies en is bovendien
gehouden om gegevens te verstrekken die nodig of nuttig kunnen zijn voor het advies.’

2.123 De mate van eigen verantwoordelijkheid wordt in de wetsgeschiedenis derhalve afhankelijk
gesteld van de (juridische) relatie tussen klant en de financiële onderneming. Schakel je geen
professionele hulp in, dan word je geacht zelf een verantwoorde beslissing te kunnen nemen
op basis van de door de financiële onderneming verschafte informatie - schakel je die hulp wel
in, dan is je eigen verantwoordelijkheid kleiner (hoeveel kleiner hangt uiteraard af van het
verzochte en gegeven advies, etc.). Soms is echter ter zake nog een ander - eerder –
omslagpunt:316
‘In een enkel geval wordt in het gedragstoezicht een uitzondering gemaakt op de hierboven
beschreven verantwoordelijkheidsverdeling. Indien de dienstverlening van een
beleggingsonderneming zich uitstrekt tot, kortweg, complexe financiële instrumenten, dient zij
na te gaan of de cliënt in staat is om zonder advies gebruik te maken van haar diensten en moet
zij de klant een waarschuwing geven indien zij meent dat dit niet het geval is (artikel 4:24 [Wft,
KWHB]). In hetzelfde artikel is ook de mogelijkheid gecreëerd om andere producten of
diensten aan te wijzen waarvoor een financiële onderneming een dergelijke test zou moeten
doen alvorens het product of de dienst aan de cliënt of consument zou mogen worden
geleverd.’

2.124 De toets waarnaar hier wordt verwezen, is de kennis- en ervaringstoets van art. 4:24 Wft, ook
wel de passendheidtoets genoemd. Van de in het citaat vermelde mogelijkheid om de toets toe
te passen voor andere financiële dienstverlening dan beleggingsdienstverlening is intussen
gebruik gemaakt. Die toets staat ook wel bekend als het ‘financiële rijbewijs’.317 Er wordt in
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deze gevallen, net als bij de voorziene beleggingsdienstverlening, bezien of de klant
zelfstandig verantwoorde keuzes kan maken of dat het beter is dat hij zich, gelet op diens
kennis en ervaring, bij het maken daarvan door een adviseur laat bijstaan. De
verantwoordelijkheid heeft op zich geen betrekking op de beslissing tot aanschaf van een
financieel product, maar betreft een toets of die beslissing eigenstandig kan worden genomen.
2.125 Soms ook gaat de bescherming zover dat de klant op een voor hem min of meer
onontkoombare wijze wordt behoed voor onverstandig gedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de regels die overkreditering moeten voorkomen. Hier maakt de eigen
verantwoordelijkheid van de klant goeddeels plaats voor paternalisme. Wat goed voor hem is,
bepaalt de klant niet (geheel) zelf; dat wordt voor hem bepaald. In de wetsgeschiedenis wordt
hierover opgemerkt:318
‘Informatieverstrekking alleen is niet altijd voldoende. (…) [Het] wordt (…) soms
maatschappelijk wenselijk geacht dat cliënten of consumenten in het geheel niet aan bepaalde
risico’s worden blootgesteld. Om die reden bestaat er op het terrein van het
consumentenkrediet de verplichting voor de kredietgever om na te gaan of de consument de
schuld die hij op zich wil nemen ook kan dragen.’

2.126 Het algemene beeld dat - niettemin - uit deze wetsgeschiedenis opdoemt, is dat van de mens
die in staat moet zijn om informatie te verwerken en daarop een verstandige beslissing te
baseren - bijvoorbeeld de keuzebeslissing om een bepaald product aan te schaffen of de
daaraan voorafgaande beslissing om iemand in de arm te nemen die hulp biedt bij het maken
van een dergelijke keuze.
2.127 Volgens ’t Hart en Du Perron heeft de Wft-wetgever met dit mensbeeld aansluiting gezocht bij
het criterium van de ‘gemiddelde consument’ zoals dat voortkomt uit de uitspraak van het
Europese Hof van Justitie in de Gut Springenheide-zaak319 (en in latere rechtspraak van het
Europese Hof voor Justitie meermalen is herhaald320). Hoewel in de wetsgeschiedenis van de
Wft niet wordt vermeld dát is aangehaakt bij deze ‘Europese’ maatstaf, ligt inderdaad in de
rede dat zulks is gedaan, niet alleen omdat in de Wft-wetsgeschiedenis dezelfde term
gemiddelde consument wordt gebruikt, maar ook vanwege de vergelijkbare eigenschappen die
hen worden toegedicht. De gemiddelde consument uit de rechtspraak van het Europese Hof
van Justitie is namelijk ‘een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone
consument’ en het ligt voor de hand dat een dergelijke persoon, zoals de gemiddelde
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consument als bedoeld in de Wft-wetsgeschiedenis, in staat is om informatie te verwerken en
daarop een weloverwogen beslissing te baseren. In deze studie ga ik er dan ook vanuit dat de
gemiddelde consument uit de voormelde wetsgeschiedenis dezelfde is als de gemiddelde
consument uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.321
2.128 De maatstaf van de gemiddelde consument wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd in de regeling
omtrent oneerlijke handelspraktijken uit het BW, zodat de gemiddelde consument steevast
optreedt in geschillen over misleidende reclame en relevante kwesties omtrent
prospectusaansprakelijkheid.322 Voor het antwoord op de vraag wat de gemiddelde consument
voor de toepassing van de Wft al dan niet kan (begrijpen), vormen de desbetreffende
rechtsgebieden derhalve relevante bronnen. Voor zover hier van belang, is een rode draad dat
als vertrekpunt heeft te gelden dat de gemiddelde consument een rationele persoon is.323 Dit
rationaliteitsuitgangspunt is niet zwart-wit en evenmin absoluut. Ik kom daar in hoofdstuk vier
nog kort op terug.
2.129 Het rationele karakter van de gemiddelde consument betekent hoe dan ook niet dat hij
onbeperkt rationeel is. Het is niet een persoon die volledig volgens het boekje van de RCT
opereert. Voor zover er al personen zijn die zich kunnen spiegelen aan de zuivere homo
economicus, zijn dat er immers slechts enkelen en daarom zal een gemiddelde consument niet
als een zuivere homo economicus kunnen kwalificeren. De gemiddelde consument is dus uit
de aard van de zaak beperkt rationeel. In het gedetailleerde systeem van
informatieverplichtingen dat ingevolge het financiële toezichtrecht voor financiële instellingen
geldt, ligt dit besef ook besloten. Veel regels over informatieverschaffing houden daarmee
rekening en zijn erop afgestemd, bijvoorbeeld doordat zij voorschrijven op welke manier
informatie, al dan niet met behulp van rekenvoorbeelden en afbeeldingen, moet worden
gepresenteerd (denk aan de financiële bijsluiter). Er wordt verder ook rekening gehouden met
het begripsvermogen van mensen door het taalniveau van informatieteksten op de
desbetreffende doelgroepen af te stemmen.324 In het financiële toezichtrecht worden niet alleen
typische cognitieve capaciteitsbeperkingen erkend. Een enkele keer zijn de pijlen gericht op
typische biases of de mogelijke negatieve gevolgen daarvan, zoals impulsaankopen op basis
van krediet. Het is voorts van belang dat de maatstaf van de gemiddelde consument wordt
losgelaten zodra deze professionele hulp heeft ingeschakeld, zoals een adviseur of een
vermogensbeheerder. Immers, in een dergelijke relatie dient de desbetreffende financiële
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onderneming uit te gaan van de klant zoals hij deze heeft leren kennen ingevolge toepassing
van de know-your-customer-regels.325
2.130 Een en ander laat onverlet dat de modelmens in ons financieel toezichtrecht op basis van de
hier besproken wetsgeschiedenis in de kern - en in de regel - een rationele beslisser is. Voor
zover zijn rationaliteit beperkt is, lijkt zulks vrijwel steeds voort te komen uit begrenzingen
van cognitieve capaciteiten. Met biases wordt in ieder geval niet op een expliciete en
systematische wijze rekening gehouden. In hoofdstuk vier komt aan de orde dat dit wel zou
moeten. Het is ook aannemelijk dat het zal gebeuren. In de volgende paragraaf citeer ik ter
illustratie daarvan eerst enkele passages uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot de in §
2.109 genoemde generieke zorgplicht.
2.131 In de memorie van toelichting bij de generieke zorgplicht (art. 4:24a Wft) wordt de invoering
ervan als volgt ingeleid:
‘Voor een goed functioneren van de markt is het van belang dat de consument in staat wordt
gesteld zich een oordeel te vormen over de verschillende financiële producten en de
mogelijkheid heeft om deze producten te vergelijken. Er is echter sprake van
informatiescheefheid tussen de klant en de financiëledienstverlener. De
financiëledienstverlener beschikt in de regel over meer kennis en informatie dan de consument.
Door deze informatiescheefheid is het voor een consument moeilijker om een volledig
geïnformeerde beslissing te nemen over de aanschaf van een financieel product. Daarbij geldt
dat naarmate het financieel product complexer wordt, de informatiescheefheid groter wordt
omdat de gemiddelde consument de complexiteit van een product vaak niet goed kan
doorzien.’

2.132 Tot zover eigenlijk niets nieuws. Dat is wel het geval in de volgende passage (mijn
cursiveringen, KWHB):
Echter, veel financiële producten zijn dermate ingewikkeld dat volledige transparantie, oftewel
complete en tegelijkertijd begrijpelijke informatie voor de consument, moeilijk is te realiseren.
Daarnaast zorgt niet alleen de complexiteit, maar ook de lange looptijd van veel financiële
producten ervoor dat vaak pas na enkele jaren duidelijk wordt of het product voldoet aan de
doelstelling en behoefte van de consument. Verder blijkt dat zelfs wanneer een consument over
alle voorhanden informatie beschikt en deze informatie tot zich heeft genomen, daaruit niet per
definitie kan worden geconcludeerd dat een consument vervolgens op rationele wijze voor hem
of haar passende beslissingen neemt. Hierdoor hebben zich situaties voorgedaan waarbij aan
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consumenten niet passende producten zijn verkocht met onverantwoord grote financiële
risico’s voor de consument. De markt functioneert in dit opzicht niet optimaal, nu de
vraagzijde (consument) de aanbodzijde (financiëledienstverlener) vaak onvoldoende kan
corrigeren. Het is daarom wenselijk dat financiëledienstverleners een zekere zorgplicht jegens
hun klanten hebben.

2.133 Het gaat hier om beperkte rationaliteit als gevolg van biases en niet zozeer om beperkte
rationaliteit wegens beperkte cognitieve capaciteiten.326 De twee gecursiveerde zinnen in
samenhang gelezen, kunnen wellicht snel het beeld creëren dat de financiële dienstverlener
verantwoordelijk is voor de beperkte rationaliteit van de klant. Op die manier moeten zij
echter niet worden gelezen, zo blijkt uit andere passages uit de wetsgeschiedenis. Ik zal dat in
hoofdstuk vier nader bespreken en toelichten. In dit hoofdstuk zal ik beperkte rationaliteit als
gevolg van biases in beeld brengen. Zonder begrip daarvan is het niet mogelijk om op een
zinvolle manier na te denken over de invloed van beperkt rationeel (keuze)gedrag van de klant
op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen klant en bank en de zorgplicht van
laatstgenoemde.327 Als dat inzicht ontbreekt, wordt al gauw het standpunt ingenomen dat het
toch niet zo kan zijn dat de financiële onderneming verantwoordelijk is voor de ‘irrationaliteit’
van de consument. Hierna ga ik in op een aantal voor deze studie belangrijke
gedragswetenschappelijke inzichten. Ik leid dat in door eerst iets te zeggen over de
toenemende aandacht bij beleidmakers en toezichthouders om op basis van gedragsinzichten
regulering en toezicht te verbeteren. Het motto is steeds meer ‘Watching behaviour before
writing the rules’.328
Inzichten uit de gedragswetenschappen
2.134 Er is een duidelijke tendens zichtbaar dat beleidsmakers in toenemende mate gebruikmaken
van inzichten uit de gedragswetenschappen. In ons eigen land heeft de WRR in 2014 aandacht
gevraagd voor de mogelijkheid van overheidsbeleidsverbetering op basis van
gedragswetenschappelijke inzichten.329 Het kabinet-Rutte II heeft aangegeven door middel van
pilots op concrete beleidsthema’s de meerwaarde van gedragswetenschappelijke kennis te
zullen toetsen.330
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2.135 In Europa loopt het Verenigd Koninkrijk op dit terrein voorop. Daar maakt de regering
gebruik van een speciaal Behavioural Insights Team (BIT) dat nagaat op welke wijze
gedragswetenschappelijke inzichten kunnen worden omgezet in concreet overheidsbeleid,
variërend van de bevordering van energiezuinigheid tot het terugdringen van obesitas. Het
Engelse BIT wordt ook wel Nudge Unit genoemd.331 Dat is een toespeling op het populaire
boek Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness van Thaler en Sunstein
uit 2008. Nudges zijn duwtjes in de goede richting zonder iemand de kans te ontnemen (toch)
de andere kant op te lopen. De theorie rondom deze nudges wordt ‘libertair paternalisme’
genoemd, maar ook de term soft paternalism wordt gehanteerd. In die benamingen komt het
ogenschijnlijk contradictoire wezen van nudges tot uitdrukking - het is zoiets als zachte dwang
die (dus) niet dwingend is. Thaler en Sunstein bepleiten gebruikmaking van nudges als
onderdeel van een zogenoemde keuzearchitectuur, waarmee in algemene zin wordt bedoeld de
manier waarop keuzes worden gepresenteerd (en - daardoor - beïnvloed). Als voorbeeld
noemen zij de wijze waarop gezond en ongezond eten in een schoolkantine wordt uitgestald,
waardoor een gezonde (of ongezonde) voedingskeuze kan worden gestimuleerd. De auteurs
hanteren de volgende omschrijving van een nudge:332
‘(...) any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way
without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count
as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates.
Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not.’

2.136 De Belgische jurist Van Dyck heeft enige tijd geleden voorgesteld dat particuliere beleggers
zich als uitgangspunt (als default) laten adviseren door een professionele tussenpersoon
alvorens zij overgaan tot de aan- of verkoop van financiële instrumenten, tenzij de
desbetreffende beleggers van een opt-out gebruikmaken om zelfstandig te opereren.333 Dat is
een voorbeeld van soft paternalism. Het geeft mensen de mogelijkheid om geheel op eigen
benen te staan als zij geen hulp willen. Een onvoorwaardelijke adviesplicht bij de aanschaf van
bepaalde financiële producten (zoals bijvoorbeeld ’t Hart en Du Perron hier te lande in 2006
hebben voorgesteld)334 biedt die keuzevrijheid niet. Dan is sprake van hard paternalism. In
hoofdstuk vier besteed ik nadere aandacht aan deze en andere mogelijke reguleringsvormen,
die gebruikmaken van of rekening houden met gedragswetenschappelijke inzichten.
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2.137 Intussen maken financieel toezichthouders steeds meer gebruik van die inzichten. De
(Engelse) gedragstoezichthouder FCA heeft in 2013 een uitvoerig - en lezenswaardig - rapport
uitgebracht waarin wordt uiteengezet op welke manier gedragseconomische noties in
financieel toezicht kunnen worden toegepast.335 Ook de AFM geeft met nadruk aan toezicht
met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten te willen verbeteren.336 Zij heeft daarover
ook interessante rapporten gepubliceerd.337 Zoals eerder al aan de orde kwam, maakt DNB
gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten bij haar toezicht op gedrag en cultuur. Ook
op Europees niveau is de trend waarneembaar dat toezichthouders zich laten inspireren door
de gedragswetenschappen.338 De Europese Commissie staat hiervoor eveneens open, waar zij
tot voor kort als filosofie hanteerde dat consumenten door middel van de aloude
informatieverschaffing ‘empowered’ moeten worden.339
Nieuwe vorm van marktfalen
2.138 Beperkt rationeel gedrag en daaraan verbonden consequenties worden vandaag de dag als een
specifieke vorm van marktfalen gezien, dat (derhalve) daarop gericht financieel toezicht
rechtvaardigt.340 Reden genoeg dus om er wat beter naar te kijken.
Beperkte rationaliteit
2.139 Hiervoor werd een onderscheid gemaakt tussen twee soorten van beperkte rationaliteit,
namelijk beperkte rationaliteit vanwege begrenzingen van cognitieve capaciteiten (zoals het
uitvoeren van berekeningen) enerzijds en beperkte rationaliteit doordat mensen zich niet door
rede maar door intuïtie laten leiden anderzijds.341 In de volgende paragrafen ga ik op beide
vormen nader in.
Beperkte rationaliteit: satisficing en (andere) heuristieken
2.140 De beperkte rationaliteit door de begrenzing van cognitieve capaciteiten is voor het eerst in
beeld gebracht door Simon.342 Hij liet zien dat de RCT berust op onrealistische assumpties,
omdat mensen slechts in beperkte mate in staat zijn om informatie te verwerken. Aangezien
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het mede daardoor veelal niet mogelijk is om alle beschikbare informatie met betrekking tot
keuzeopties te gebruiken, is het vaak evenmin mogelijk om een maximaal resultaat te bereiken,
althans volgens de normen van de RCT. De keuzes die wij maken zijn in zoverre niet steeds
rationeel. Ook hier geldt dat mensen van elkaar verschillen. Sommigen zijn bereid en in staat
om meer informatie te zoeken en te verwerken dan anderen.343 Personen die in dit verband tot
het uiterste gaan, worden wel aangeduid als maximisers. Degenen die tevreden zijn met wat in
hun ogen goed genoeg is - en hun sequentiële zoektocht stoppen als zij op dat punt zijn
aanbeland -, worden in navolging van dezelfde Simon satisficers genoemd.344 Zij laten opties
en informatie weg en komen daardoor sneller van probleemherkenning tot hun keuze.345
Doordat maximisers veel tijd en energie besteden aan zoeken naar en analyseren van
informatie, kan men niet zeggen dat zij ten opzichte van satisficers per saldo ook steeds de
betere keuze maken.346
2.141 Satisficing is een voorbeeld van een heuristiek. Daaronder wordt in algemene zin verstaan een
eenvoudige strategie of procedure die kan helpen om een adequate oplossing te vinden voor
een ingewikkeld probleem.347 Een heuristiek wordt ook wel een rule of thumb (een vuistregel)
genoemd. Voortbouwend op de inzichten van Simon zijn en worden onder de verzamelnaam
‘bounded rationality’ theorieën ontwikkeld die erop neerkomen dat het gebruik van
heuristieken in veel gevallen leidt tot betere keuzen en beslissingen dan onbegonnen pogingen
om langs de lijnen van de RCT het beste na te streven.348 In het kader van deze bounded
rationality-theorieën wordt dan ook uitdrukkelijk niet het maximalisering-principe van de
RCT nagestreefd, omdat zulks voor mensen in de echte wereld toch niet is weggelegd.349 De
desbetreffende onderzoekers ontwikkelen fast and frugal heuristieken, dat wil zeggen
vuistregels die beslissers in korte tijd en op basis van slechts een minimale hoeveelheid
informatie naar redelijke beslissingen voeren.350 Tiemeijer noemt als voorbeeld van zo’n
heuristiek een simpele recognition-vuistregel, die kan leiden tot heel goede
beleggingsbeslissingen. In het onderzoek waarnaar hij verwijst, bleek het uiterst lucratief om
aandelenportefeuilles samen te stellen op basis van bekende (en dus, door de samenstellers
herkende) bedrijven. Deze portefeuilles rendeerden veel beter dan aandelenportefeuilles met
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daarin onbekende bedrijven. Aan het onderzoek deelnemende leken scoorden beter dan
deskundige deelnemers, die regelmatig aandelen van minder bekende bedrijven
selecteerden.351 Wetenschappers als Gigerenzer wijzen erop dat het dikwijls loont om je
intuïtie, je gut feeling te volgen.352 Zij die zich vooral toeleggen op het bestuderen van
beperkte rationaliteit ten gevolge van intuïtief denken, erkennen deze gunstige kant van het
gebruik van heuristieken, maar zij wijzen er ook op dat heuristieken juist kunnen leiden tot
schadelijke denkfouten.353 Over deze en andere biases gaan de navolgende paragrafen.
Beperkte rationaliteit: heuristieken en biases
2.142 Het onderzoeksprogramma dat zich richt op het bestuderen van beperkte rationaliteit ten
gevolge van intuïtief denken, wordt aangeduid als het heuristics and biases-programma. De
grondleggers hiervan zijn de psychologen Kahneman en Tversky, die in 1974 een baanbrekend
artikel publiceerden onder de titel Judgment under uncertainty: heuristics and biases.354
Kahneman en Tversky worden tevens beschouwd als pioniers op het terrein van de
gedragseconomie.355 In de gedragseconomie wordt gebruikgemaakt van en voortgebouwd op
de bevindingen uit hun psychologische onderzoeken.356 De inzichten zijn daarmee ook een
belangrijke inspiratiebron voor een relatief nieuw rechtswetenschappelijk aandachtsgebied dat
bekendstaat onder de naam behavioural law and economics.357 Dit studieterrein neemt een
positie in ten opzichte van law and economics, die vergelijkbaar is met de verhouding tussen
gedragseconomie en neoklassieke economie.358
2.143 Voor een goed begrip van heuristics and biases is het nuttig om kennis te nemen van twee
onderwerpen, die ik in de navolgende paragrafen achtereenvolgens kort behandel. Eerst ga ik
in op drie perspectieven die in onderzoeken over menselijk beslissings- en keuzegedrag
kunnen worden gehanteerd. Vervolgens bespreek ik twee manieren van denken die in
psychologisch onderzoek worden onderscheiden.
2.144 In studies over menselijk beslissings- en keuzegedrag kunnen de drie hieronder vermelde
invalshoeken worden gebruikt.359 Zij kunnen ordening aanbrengen in het denken over
heuristics and biases en hun plek in het financiële toezicht(recht).
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•

Normatief perspectief:
Hier gaat het om de vraag hoe mensen zouden moeten beslissen en kiezen. Het is een
maatstaf voor wenselijk gedrag die wordt gebruikt voor de beoordeling van daadwerkelijk
(waargenomen) gedrag. Een belangrijke maatstaf is de persoon die volgens het model van
de RCT zijn beslissingen neemt en keuzes maakt, de homo economicus.

•

Descriptief perspectief:
Dit perspectief beschrijft het waargenomen gedrag en beoogt te verklaren waarom het
gedrag afwijkt van de hiervoor vermelde normatieve maatstaf. Als sprake is van een
systematische afwijking van het normatieve perspectief, spreekt men van een bias.360

•

Prescriptief perspectief:
Binnen het prescriptieve perspectief draait het om de vraag op welke manier kan worden
bewerkstelligd dat gedrag verbetert, dus opschuift richting het normatieve perspectief. Dit
kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals door middel van nudges.361

2.145 Om te begrijpen hoe biases kunnen ontstaan, is het volgende van belang. In psychologische
studies over het functioneren van het menselijk brein worden twee manieren van denken
onderscheiden.362 Deze twee denkwijzen worden sinds de verschijning in 2011 van het
gelijknamige - en inmiddels wereldberoemde - boek van Kahneman ook wel aangeduid als
(thinking) fast en slow.363 Er worden voor deze twee denktypen door diverse auteurs
verschillende termen gebruikt.364 Thaler en Sunstein spreken over automatisch denken
(automatic thinking) en bedachtzaam denken (reflective thinking), maar veelal wordt kortweg
gesproken over het denken van systeem 1 en systeem 2.365 Deze twee cognitieve systemen
liggen ten grondslag aan twee afzonderlijke cognitieve processen (fast en slow), die ook wel
als ‘two minds in one brain’ worden aangeduid.366 Door deze tweedeling zijn er, in de
woorden van Evans, ‘two ways of knowing, two ways of believing, two ways of thinking and
two ways of acting’.367 Ons ‘denken’ is aldus een duaal proces,368 waarin de twee denktypen
als wij wakker zijn weliswaar steeds zijn ingeschakeld (‘aan staan’), maar afwisselend de
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boventoon voeren.369 Daarbij geldt dat de invloed van systeem 1 groot is doordat het
automatisch functioneert, terwijl systeem 2 zich onder normale omstandigheden in een
sluimerstand bevindt en slechts een klein deel van zijn capaciteit wordt gebruikt.370
2.146 Het denken van systeem 1 is (dus) snel, intuïtief en instinctief.371 Doordat het automatisch gaat,
kost het weinig inspanning.372 Paradoxaal genoeg wordt het denken volgens systeem 1
gewoonlijk juist niet met denken geassocieerd.373 Dat laatste is wel het geval bij het denken
volgens systeem 2. Dát denken is bedachtzaam en vergt ook daarop gerichte inspanning van de
denker.374 Er wordt ook wel gezegd dat systeem 1-denken een onbewust proces is en het
systeem 2-denken een bewust proces.375 Om enige kleuring te geven aan de onderscheiden
denktypen, noemt Kahneman het verschil tussen het oplossen van de som 2 + 2 (systeem 1) en
het product van 17 en 24 (systeem 2). Bij het maken van keuzes of het nemen van andere
beslissingen wisselen de twee manieren van denken elkaar steeds af. Er wordt pas van systeem
1 op systeem 2 overgeschakeld als en voor zover dat nodig is. Systeem 2 heeft een belangrijke
monitoringsfunctie, doordat het controleert of de output van systeem 1 correct is. Systeem 1 is
dus in the lead tot het moment dat systeem 2 die rol opeist. Meestal kunnen wij uitstekend
functioneren op basis van systeem 1 en is bemoeienis van systeem 2 overbodig. Het gaat mis
als systeem 2 niet van stal wordt gehaald in daarvoor aangewezen gevallen, of wanneer
systeem 2 weliswaar wordt ingezet maar onjuiste intuïtieve gedachten en overtuigingen
voetstoots overneemt. Doordat het gebruik van systeem 2 veel inspanning (en tijd) vergt,
nemen we in de praktijk vaak onjuiste intuïtieve beslissingen, die voortkomen uit systeem 1. Er
is dan sprake van een bias.
2.147 Consumenten worden op vele markten getroffen door biases. Op de financiële markten
bestaan daarvoor onder meer de volgende, met elkaar samenhangende, redenen:376
•

Financiële producten zijn vaak complex. Het nemen van financiële beslissingen is
daardoor moeilijk, onprettig en tijdrovend.

•

Financiële beslissingen vereisen veelal een beoordeling van risico en onzekerheid.
Mensen zijn daar slecht in waardoor ze stelselmatig fouten maken.

•

Financiële beslissingen vergen dikwijls een afweging tussen heden en toekomst. Vaak
pakken die afwegingen ongunstig uit.
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2.148 Hieronder geef ik een aantal specifieke biases weer, die in het bijzonder van belang zijn in het
kader van consumentengedrag op de financiële markten.377 Voordat ik daartoe overga, maak ik
nog een paar algemene opmerkingen over het heuristics and biases-onderzoeksprogramma.
Zoals ik reeds in § 2.141 opmerkte, wordt in dit programma, anders dan in het bounded
rationality-programma, niet de nadruk gelegd op de gunstige kanten van het gebruik van
heuristieken, maar juist op de ongunstige kanten, te weten het ontstaan van biases. Daarbij
geldt dat in bounded rationality-theorieën het bewuste gebruik van behulpzame heuristieken
wordt voorgestaan, waar in heuristics and biases-theorieën wordt gewaarschuwd voor de
negatieve effecten van onbewuste heuristieken. De termen heuristics en biases worden vaak
als onderling uitwisselbare termen gepresenteerd (waarschijnlijk doordat beide worden gezien
als de veroorzakers van een probleem), maar ze moeten wel degelijk worden onderscheiden:
de heuristic beschrijft het proces en de bias is de uitkomst daarvan.378
2.149 Er zijn in de loop der jaren tal van heuristieken (en daaruit voortvloeiende biases) beschreven.
Een in het kader van deze studie relevant voorbeeld is de availability heuristic (de
beschikbaarheidsheuristiek),379 die bij het beoordelen van de vraag hoe groot de kans is dat
een bepaald risico zich zal manifesteren, een belangrijke rol kan spelen. Mensen blijken
geneigd te zijn dit soort kansen te schatten aan de hand van relevante voorbeelden die
automatisch bij hen opkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het risico op een grote financiële
crisis aanmerkelijk hoger wordt geacht als zich in het recente verleden een dergelijke crisis
heeft voorgedaan. Andersom geldt dat dit risico als klein wordt beschouwd als de laatste grote
crisis ver achter ons ligt.380 De availability heuristic kan uiteraard ook een belangrijke rol
spelen bij de beslissingen die financiële consumenten nemen en de keuzes die zij maken.
2.150 Deze en andere heuristieken die centraal staan in het heuristics and biases-programma houden
in de kern in dat onze intuïtie een moeilijk te beantwoorden vraag automatisch vervangt door
een eenvoudiger vraag waarop we het antwoord (wel) weten. Biases kunnen ontstaan door de
toepassing van deze heuristieken, maar bijvoorbeeld ook door (onjuiste) percepties of
emoties.381
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Present bias
2.151 Een van de assumpties van de RCT is dat mensen de toekomst rationeel verdisconteren.
Mensen blijken echter een zwak te hebben voor onmiddellijke behoeftebevrediging en
daardoor in onvoldoende mate rekening te houden met de toekomst (present bias). Dit kan
leiden tot veranderlijke voorkeuren in de tijd bezien, terwijl de RCT er juist van uitgaat dat
voorkeuren stabiel zijn. Mensen zullen gewoonlijk geen toekomstige schuldenlast prefereren
of een magere oudedagvoorziening, maar toch geven zij herhaaldelijk teveel geleend geld uit
(bijvoorbeeld met hun creditcard) en zetten ze te weinig voor later opzij. Mensen hebben ter
zake in veel gevallen onvoldoende zelfdiscipline en vallen vaak ten prooi aan uitstelgedrag.
Later wordt de sterke focus op het ‘hier en nu’ niet zelden bezuurd.
Reference dependence en verliesaversie (loss aversion)
2.152 Dat voorkeuren niet te allen tijde stabiel zijn, kan ook het gevolg zijn van reference
dependence of verliesaversie. Reference dependence houdt in dat de waardering van een
product niet op zichzelf (in isolation) plaatsvindt, maar in relatie tot een bepaald referentiepunt.
Dit betekent dat aanpassing van de ‘vergelijkingscontext’ tot een wijziging van voorkeur kan
leiden.382 Zo kunnen mensen geneigd zijn om de verkoopprijs van hun huis te willen koppelen
aan de door hen betaalde aankoopprijs, ook al ligt de marktprijs daar intussen onder waardoor
de verkoopkans aanzienlijk wordt verkleind. Het fenomeen van verliesaversie houdt in dat
mensen een grotere voorkeur hebben voor het vermijden van verlies dan voor het maken van
winst. Mensen vinden verlies erg vervelend: de pijn van x verlies is ongeveer twee zo groot als
het genot dat door x winst wordt veroorzaakt. Verliesaversie kan bijvoorbeeld mede verklaren
waarom mensen het zo moeilijk vinden om bij dalende huizenprijzen een verkoopverlies te
nemen. Een ander bekend voorbeeld van verliesaversie is de belegger die een verlieslatend
aandeel te lang in portefeuille houdt, in de hoop dat zijn kansen keren.
Overmatig vertrouwen (overconfidence)
2.153 Mensen kunnen op de eerste plaats overmatig vertrouwen hebben ten aanzien van de
waarschijnlijkheid dat bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, zoals de overtuiging dat een
gunstige afloop aannemelijker is dan een ongunstige. Zij zijn overoptimistisch. Daarnaast
kunnen mensen een overmatig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zoals hun
zelfdiscipline of de juistheid van hun beoordelingen. Ze lijden aan zelfoverschatting.
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Overdreven vertrouwen komt vaak voort uit hindsight bias: zich voltrokken gebeurtenissen
kunnen achteraf steeds worden uitgelegd en verklaard, waardoor het idee kan postvatten dat de
toekomst kan worden voorspeld. De neiging van mensen om hun successen toe te schrijven
aan eigen vaardigheden en mislukkingen te wijten aan pech (dit wordt de self-attribution bias
genoemd), voedt het grote vertrouwen in de eigen bekwaamheid. Overmatig vertrouwen kan
de aanschaf van zeer risicovolle investeringsproducten in de hand werken of bijvoorbeeld de
onjuiste inschatting veroorzaken van toekomstig gebruik van een bepaald product (zoals de
creditcard).
The law of small numbers
2.154 Mensen baseren hun voorspellingen vaak op slechts enkele waarnemingen, denkend dat deze
representatief zijn en dus een echte trend laten zien. Het gevolg kan zijn dat mensen
onzekerheid onderschatten. Zo kunnen mensen geneigd zijn aandelenrendementen te
voorspellen op basis van slechts enkele rendementen uit het verleden of bijvoorbeeld
succesvolle investeringsaanbevelingen toeschrijven aan briljant advies terwijl sprake kan zijn
van puur geluk.
Projection bias
2.155 Mensen gaan er vaak van uit dat hun huidige voorkeuren in de toekomst ongewijzigd zullen
blijven en onderschatten de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen. Het spreekt voor zich
dat dit in de toekomst tot teleurstellingen kan leiden, bijvoorbeeld als te weinig is gespaard.
Mental accounting en narrow bracketing
2.156 In een poging hun financiële beslissingen beheersbaar te maken, categoriseren mensen gelden
voor bepaalde doelen (dit wordt mental accounting genoemd), waardoor zij bijvoorbeeld
tegelijkertijd sparen en lenen of geld niet van hun betaalrekening naar hun spaarrekening
overmaken. Verder zijn mensen geneigd hun financiële beslissingen op zichzelf (in isolation)
te beschouwen, dus zonder deze te plaatsen in de context van hun totale financiële positie. Dit
fenomeen wordt narrow bracketing genoemd. Narrow bracketing kan bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan het cumulatieve risico dat zich in een
beleggingsportefeuille opbouwt.
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Framing
2.157 De keuzen die mensen maken, blijken sterk te worden beïnvloed door de wijze waarop een
bepaalde kwestie of een bepaald probleem wordt gepresenteerd (‘geframed’). Door middel van
framing kunnen biases worden getriggerd, zoals verliesaversie of een andere vorm van
reference dependence, doordat sommige informatie in het oog springt en andere informatie
juist op een meer verhullende wijze wordt gepresenteerd.
Gedragsinzichten niet alleen relevant voor het gedragstoezicht
2.158 De inzichten omtrent beperkt rationeel gedrag zijn niet alleen relevant voor het typische
gedragstoezicht, maar komen van pas op vrijwel ieder gebied waar menselijk handelen enige
rol van betekenis speelt.383 In het kader van deze studie zijn ondernemingsrecht respectievelijk
corporate governance384 en risk management relevante gebieden.385 De inzichten zijn derhalve
ook van gewicht in het kader van prudentieel toezicht.386 Zoals hiervoor reeds meermalen aan
de orde kwam, richt DNB zich in haar toezicht tevens op gedrag en cultuur, waarin goed
begrip van menselijk gedrag uit de aard van de zaak evenzeer centraal staat.
Uitleiding
2.159

Als nu dit tweede hoofdstuk wordt overzien, dan springt het volgende in het oog.

Het draait om financiële stabiliteit
2.160 De belangrijkste les van de kredietcrisis is dat het financieel toezicht in onvoldoende mate de
financiële stabiliteit heeft weten te bewaken.387 Prudentieel toezicht heeft om die reden een
omvangrijke facelift ondergaan. Macroprudentieel toezicht is veel belangrijker geworden. Ter
bewaking van de financiële stabiliteit zijn nieuwe toezichtstructuren en toezichthouders in het
leven geroepen. Permanent kijken zij naar de samenhang der dingen, speurend naar financiële
kwetsbaarheden en macro-economische onevenwichtigheden. Ook het microprudentiële
toezicht is aangepast, met als kerndoel dat banken beter in staat zijn financiële schokken te
absorberen in plaats van deze door te geven en te verergeren (doorbreking van procycliciteit).
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Mede met het oog op stabiliteitsbescherming wordt een sterk accent gelegd op goede
corporate governance waarin risk management een essentiële positie inneemt.
Afscheid van de homo economicus
2.161 Het beeld van de mens is gekanteld, voor zover het diens rationaliteit betreft. De kredietcrisis
heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat mensen op een systematische wijze beperkt rationeel
handelen.388 Het lijkt ‘safe to say that the global financial crisis of 2007-8 finally marked the
end of the glory days of homo economicus’.389 Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop over
regulering van financiële markten wordt gedacht. Het moet in het bijzonder ook consequenties
hebben voor de manier waarop de mens in het gedragstoezicht wordt aanschouwd. Er is een
duidelijke doch prille beweging gaande op dat vlak. Het is nog niet te zeggen wat haar richting
precies zal zijn. Het is een thema dat het denken over gedragstoezicht de komende tijd naar ik
verwacht goeddeels zal beheersen.
De herrijzenis van het publiek belang
2.162 De focus op financiële stabiliteit brengt in beeld dat het door de kredietcrisis zo ernstig
geschade publieke belang heden ten dage centraal staat in het financiële toezicht. Ervan
uitgaande dat financieel toezicht in de jaren voor de crisis eerst en vooral marktwerking heeft
gefaciliteerd,390 kan men spreken van een herrijzenis van het publieke belang.391 Dit publieke
belang vereist dat banken dienstbaar zijn aan de samenleving. De klant moet centraal staan. De
aandacht voor het publieke belang valt samen met het algemeen gevoelen dat het in de
economie en op de financiële markten moet gaan om duurzaamheid en lange termijn
waardecreatie. Short termism kan niet langer de boventoon voeren. Algemeen wordt erkend
dat een bestendige cultuurverandering benodigd is. Op basis van deze constateringen kan de
stap naar de volgende hoofdstukken worden gemaakt.
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Hoofdstuk 3 - De betekenis van het klantbelang
De klant centraal als logisch uitgangspunt
3.1

Het lijkt duidelijk dat niet-monopolistische ondernemingen, in ieder geval op de lange termijn,
uitsluitend kunnen floreren of zelfs kunnen voortbestaan als zij hun klanten ten minste in
zoverre centraal stellen dat deze waar voor hun geld krijgen. Het gaat daarbij overigens niet
alleen om de kwaliteit van het product of de dienst als zodanig, maar ook om typische
daarmee samenhangende serviceaspecten, zoals de manier waarop klanten worden benaderd
en behandeld als zij een vraag of een klacht hebben over het product of de dienst.392 Veel
ondernemingen gaan verder en stellen de klant centraal in dier voege dat hun bedrijfsstrategie
er specifiek op is gericht om trouwe (loyale) klanten te verkrijgen en wel doordat op een
adequate wijze wordt ingespeeld op hun wensen en behoeften. Om een dergelijke
bedrijfsstrategie handen en voeten te geven, zijn allerlei specifieke programma’s en methoden
ontwikkeld die in marketingjargon ook wel worden aangeduid als customer relationship
management (CRM).393 Het lijkt voor zich te spreken dat ook banken deze uitgangspunten
onderschrijven en strategieën toepassen waarin de klant binnen deze context een centrale plek
wordt toebedeeld. Door een reeks van financiële schandalen en de kredietcrisis is echter
blootgelegd dat deze vanzelfsprekendheid niet altijd opgaat.

Klant centraal als hernieuwd inzicht
3.2

Naar aanleiding van de kredietcrisis is er in de financiële sector, in Nederland maar ook
daarbuiten, een brede beweging op gang gekomen die het belang van de klant weer en/of meer
centraal wil stellen. In Nederland heeft vooral de Commissie Maas het thema klant centraal
gepropageerd en Nederlandse banken hebben dat thema, mede als gevolg van de Code Banken,
massaal omarmd. Het thema is daarbij (vanzelfsprekend) niet gepresenteerd als een nieuw
inzicht, maar meer als een hernieuwd inzicht, een collectief besef dat de financiële sector de
laatste decennia teveel is losgezongen van zijn core business – het bedienen van klanten.394 De
politiek en de publieke toezichthouders hebben het adagium klant centraal onderschreven,
soms als een welkom (hernieuwd) inzicht en soms (expliciet) ook als een ‘open deur’.395 Klant
centraal staat derhalve - en hoe dan ook - reeds een aantal jaren bovenaan op vele agenda’s.
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Maar wat betekent klant centraal?
3.3

Deze grote eensgezindheid over de noodzaak tot het centraal stellen van de klant ten spijt, er
bestaat geen helderheid over de portee van het begrip klant centraal. Het gaat daarbij niet
zozeer om het enigszins semantische onderscheid tussen ‘klant centraal’ en ‘klantbelang
centraal’,396 maar, in ieder geval ook vanuit juridisch gezichtspunt, om een fundamenteel en
essentieel vraagstuk over de wijze waarop in en door banken met (de belangen van) klanten en
andere stakeholders wordt omgegaan, respectievelijk moet worden omgegaan. Ik gebruik de
termen klant centraal en klantbelang centraal in deze studie in beginsel zonder
betekenisonderscheid door elkaar.

3.4

In dit hoofdstuk wordt op de eerste plaats bezien wat er in het Rapport Commissie Maas en de
Code Banken over het klantbelang wordt gezegd. De reacties daarop van regeringszijde en van
de AFM en DNB komen aan de orde. Hieruit zal blijken dat aan het begrip klantbelang
centraal bepaald geen eenduidige en consistente betekenis wordt toegekend. Verder wordt
enige aandacht besteed aan zienswijzen in de juridische literatuur en wordt op globale wijze
verkend, onder andere aan de hand van rapportages van de Commissie Burgmans, hoe banken
in de praktijk omgaan met het parool klant centraal. Ten slotte bevat dit hoofdstuk een
overzicht van de betekenissen van het klantbelang die in mijn opvatting, binnen de kaders van
het financiële toezicht, moeten worden onderscheiden. Dit hoofdstuk vormt daarmee tevens
een opstapje naar de hoofdstukken vier tot en met zes, waarin die betekenissen nader worden
uitgewerkt.

Rapport Commissie Maas
3.5

Klant centraal komt als begrip in het Rapport Commissie Maas niet letterlijk voor, maar is
door de Commissie Maas wel als leus gebruikt tijdens de presentatie van haar rapport en wordt
algemeen als key takeaway van het Rapport Commissie Maas gezien.397 In het Rapport
Commissie Maas wordt het belang van de klant als volgt gepresenteerd (mijn cursivering,
KWHB):398
‘De rode draad in het rapport is dat de banken in hun afweging van de belangen van de klanten,
de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin zij opereren, het primaat weer
moeten gaan leggen bij het belang van de klant. Daarmee zullen de banken hun

396

Zie daarover hoofdstuk vier.
Vgl. in dit verband bijvoorbeeld het verslag van het gesprek tussen de Commissie De Wit en Cees Maas van 21 januari
2010, Kamerstukken II 2009/10, 31 980, nr. 5, p. 120.
398
Rapport Commissie Maas, p. 7.
397
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maatschappelijke rol weer beter gaan vervullen. Dit zal ook ten goede komen aan het belang
van de werknemers en van de aandeelhouders. Het kan in de toekomst niet meer zo zijn dat
winsten ten gunste van de aandeelhouders en de bonussen komen en dat de rekening wordt
neergelegd bij de belastingbetaler, de klant en de werknemer. In dit opzicht is een fundamentele
mentaliteitswijziging en heroriëntatie in het bankwezen nodig. De aanbevelingen uit dit rapport
beogen daar een bijdrage aan te leveren. Het uiteindelijke doel is de klanten van banken en
daarmee de samenleving als geheel weer optimaal te bedienen en zo het geschonden
vertrouwen te herwinnen.’

3.6

Uit de eerste zin van dit citaat kan worden afgeleid dat de Commissie Maas van oordeel is dat
het belang van de klant binnen de context van het zogeheten vennootschappelijk belang steeds
de boventoon moet voeren. Zie in dit verband ook aanbeveling 1.11 van het Rapport
Commissie Maas, die als volgt luidt (mijn cursivering, KWHB):
‘De Raad van Bestuur van een bank en zijn leden moeten als leidraad voor hun handelen een
evenwichtige afweging maken tussen de belangen van de spaarders, de klanten, de
aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Het primaat van
die afweging behoort te liggen bij de spaarders en de klanten.’

3.7

Dit uitgangspunt komt terug in de tekst van de moreel-ethische verklaring die bankbestuurders
ingevolge aanbeveling 1.13 van het Rapport Commissie Maas zouden moeten ondertekenen
(veelal aangeduid als de bankierseed) (ook weer mijn cursivering, KWHB):
‘Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te
weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de
bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant voorop (…).’

3.8

Het vennootschappelijk belang, waarop in hoofdstuk zes verder zal worden ingegaan, is een
belangrijk uitgangspunt van Nederlands vennootschapsrecht. Het houdt in dat bestuurders en
commissarissen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten op het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hoewel over de precieze betekenis van
het vennootschappelijk belang onder vennootschapsjuristen geen eenstemmigheid heerst, staat
wel vast dat het uitgaat van belangenpluralisme. Het vennootschappelijk belang is dus niet
eendimensionaal. De belangen van meerdere stakeholders, zoals die van aandeelhouders,
werknemers en crediteuren, spelen een rol. In de kern gaat het erom dat aan alle belangen,
afhankelijk van de omstandigheden, een passend gewicht wordt toegekend. Dit wegingsproces
moet op een evenwichtige wijze plaatsvinden, opdat een bepaald deelbelang niet onevenredig
wordt voorgetrokken of juist achtergesteld.
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3.9

Ervan uitgaande dat de Commissie Maas het belang van de klant inderdaad in juridische zin
heeft willen positioneren binnen de context van het vennootschappelijk belang, moet de visie
van de Commissie Maas aldus worden opgevat dat bij de weging van de betrokken belangen
de belangen van klanten (daaronder begrepen spaarders) steeds het zwaarst moeten wegen,399
of anders gezegd: hiërarchisch voorop moeten staan.400 De evenwichtigheid van de
belangenafweging (zie het eerste stuk van aanbeveling 1.11 uit het Rapport Commissie Maas)
impliceert aldus dat aan klantbelangen steeds het meeste gewicht wordt toegekend. Deze
belangenweging, zo meen ik uit het Rapport Commissie Maas te kunnen afleiden, moet er in
feite voor zorgen dat bij banken het primaat niet langer ligt bij het korte termijn
aandeelhoudersbelang (en/of de daarmee parallel lopende belangen van bonusontvangers).401
Het primaat van het klantbelang heeft daarmee in de ogen van de Commissie Maas kennelijk
tevens een waarborgfunctie ten aanzien van het maatschappelijk belang.402

3.10

Het voorstel van de Commissie Maas om in de afweging van de belangen van diverse
stakeholders het primaat bij het klantbelang te leggen, heeft vanuit juridisch-technisch
gezichtspunt geen warm onthaal gevonden. In de opvatting van ’t Hart kan het uitgangspunt
van de Commissie Maas, als ik hem goed begrijp, niet worden toegepast omdat ‘klant
centraal’ zich niet verhoudt met het vennootschapsrechtelijke uitgangspunt dat het bestuur van
een onderneming met alle stakeholders (waaronder die van klanten) rekening dient te
houden.403 Hij lijkt er daarbij vanuit te gaan dat het klantenprimaat van de Commissie Maas
impliceert dat andere belangen geen rol meer (kunnen) spelen. Raaijmakers noemt het
uitgangspunt dat het primaat van de klant steeds voorop moet staan ‘nogal moeizaam gezien
de algemene vennootschapsrechtelijke norm dat bestuurders en commissarissen in hun
besluitvorming steeds de belangen van alle stakeholders dienen mee te wegen en daar
afhankelijk van de situatie en het besluit passend gewicht aan dienen te geven (de cursivering
in het laatste deel van de zin werd door mij aangebracht, KWHB).’.404 Ook Oostwouder ziet
geen heil in het klantenprimaat. Wel acht hij het nuttig dat door bankbestuurders extra
aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke rol die banken vervullen, overigens zonder
aan te geven hoe dat dan zou moeten.405
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Zie Broekhuizen 2009b, p. 399.
Vgl. Timmerman 2009.
401
Vgl. p. 13 en p. 21 van het Rapport Commissie Maas.
402
Zie het citaat uit het Rapport Commissie Maas in § 3.5.
403
’t Hart 2010, p. 805.
404
Raaijmakers 2010, § 2.
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Oostwouder 2009, p. 6-7.
400
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3.11

De minister van Financiën lijkt zijn best te hebben gedaan om in zijn reactie op het Rapport
Commissie Maas een zo neutraal mogelijke formulering te kiezen, maar volgt in wezen
precies de visie van de Commissie Maas. Hij onderschrijft namelijk eerst het klantenprimaat
en wijst er vervolgens op dat ‘[h]et primaat van de spaarders en andere klanten (…) overigens
niet [zal] meebrengen dat banken geen rekening meer hoeven te houden met de belangen van
andere betrokkenen zoals werknemers en aandeelhouders’.406

3.12

De AFM heeft het Rapport Commissie Maas vooral aangegrepen om de noodzaak te
onderstrepen dat banken en andere financiële ondernemingen in het belang van de klant
handelen als zij zaken met hen doen of willen doen.407 De AFM heeft het thema klant centraal
daarmee geplaatst binnen de context van de zorgplicht die banken ten opzichte van hun
klanten dienen te betrachten. In mijn opvatting heeft de AFM hiermee niet alleen het debat te
veel één kant opgestuurd, maar ook de nodige verwarring geschapen over wat handelen in het
belang van de klant in termen van gedragsrecht nu precies behelst. Dit laatste punt komt aan
de orde in hoofdstuk vier, waarin ik tevens in meer algemene zin zal ingaan op het perspectief
van de AFM op klant centraal.

3.13

DNB heeft in haar reactie op het Rapport Commissie Maas haar mening over de problematiek
‘klant centraal’ in het midden gelaten.408 Dat is opvallend, omdat de insteek die de Commissie
Maas met betrekking tot klant centraal kiest een typische kwestie omtrent corporate
governance betreft, dat tot één van de belangrijkste toezichtgebieden van DNB kan worden
gerekend. Het is ook jammer, omdat DNB het Rapport Commissie Maas had kunnen
aangrijpen om, in lijn met de uitgangspunten van het prudentieel toezichtrecht, het grote
belang van prudent handelen als hoofdbeginsel van de governance van banken te onderstrepen.
Op dit prudentiebeginsel kom ik terug in hoofdstuk zes.

Code Banken 2010
3.14

In bancaire kringen is het thema klant centraal zoals de Commissie Maas dat voor het voetlicht
heeft willen brengen niet met open armen ontvangen.409 Het is kennelijk zelfs een gotspe
genoemd.410 Wat hier ook van zij, in de Code Banken 2010 wordt het thema klant centraal
duidelijk op een andere wijze ingestoken dan in het Rapport Commissie Maas, doordat het niet

406

Zie Kabinetsreactie Rapport Commissie Maas, p. 3.
Zie AFM, Reactie Rapport Commissie Maas.
408
Zie DNB, Reactie Rapport Commissie Maas. In DNB, De 7 Elementen van een Integere Cultuur wordt het begrip wel
genoemd (zie p. 3), maar zonder ter zake echte kleur te bekennen.
409
Volgens (voormalig) AFM-bestuurder Kockelkoren wilde de NVB aanvankelijk het klant centraal-beginsel helemaal niet
in de Code Banken 2010 opnemen, omdat de banken ‘vonden dat ze altijd al het klant belang centraal hadden gesteld’; zie
Berendsen 2015, p. 5.
410
Aldus Cees Maas in zijn gesprek met de Commissie De Wit, Kamerstukken II 2009/10, 31 980, nr. 5, p. 120.
407
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langer een vast vertrekpunt is voor vennootschappelijke besluitvorming, maar zoals
Raaijmakers het formuleert, ‘is omgevormd tot een norm van zorgplicht jegens [de] klant met
een meer financieelrechtelijk karakter’.411
3.15

De principes van de Code Banken 2010 formuleren een en ander als volgt:
[Principe 3.2.1] ‘De raad van bestuur van de bank draagt bij zijn handelen zorg voor een
evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de bank betrokken partijen zoals haar
klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit
van de bank, de maatschappelijke omgeving waarin de bank functioneert en wet- en
regelgeving en codes die op de bank van toepassing zijn.’
[Principe 3.2.2] ‘Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de
continuïteit van de bank. Onverlet principe 3.2.1 draagt de raad van bestuur er zorg voor dat de
bank haar klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De raad van bestuur draagt er zorg voor
dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de bank.’

3.16

De Code Banken 2010 benadert de (belangen van de) klant aldus vanuit drie perspectieven:
Perspectief 1:
In het eerste perspectief wordt het centraal stellen van de klant enigszins ‘defensief’ benaderd,
namelijk als een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de bank (zie de eerste
zin van principe 3.2.2).
Perspectief 2:
Binnen het tweede perspectief is het klantbelang een deelbelang in het kader van het
vennootschappelijke belang (principe 3.2.1). Binnen dit perspectief staat de klant dus niet,
zoals de Commissie Maas heeft voorgesteld, als vast uitgangspunt centraal - of, anders gezegd,
het belang van de klant heeft binnen de context van het vennootschappelijk belang niet (steeds)
het primaat.
Perspectief 3:
Het derde perspectief plaatst het klantbelang binnen de context van gedragsrechtelijke
zorgvuldigheidsnormen (‘zorgplichten’) (zie de tweede en de derde zin van principe 3.2.2).

411

Raaijmakers 2010, § 2.
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3.17

In de toelichting op principe 3.2.2 van de Code Banken 2010 wordt op de volgende manier tot
uitdrukking gebracht dat de Code Banken 2010 het met betrekking tot klant centraal over een
andere boeg gooit dan de Commissie Maas:
‘De Code Banken brengt niet alleen tot uitdrukking dat belangen van de verschillende
betrokken partijen integraal dienen te worden afgewogen, maar ook dat klanten te allen tijde
zorgvuldig worden behandeld en dat de zorgplicht jegens de klant in de cultuur van de bank
wordt verankerd (Commissie Maas 1.11). Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de opvattingen
van de Commissie Maas ter zake van een meer prominente plaats van de klant in de
belangenafweging tussen de verschillende betrokken partijen, zonder het belang van de overige
stakeholders te kort te doen.’

3.18

In de Code Banken 2010 lijkt op het punt van klant centraal overigens geen vaste koers te
worden gevaren. De toelichting op de principes 3.2.3 en 3.2.4 bij de Code Banken 2010 bevat
een model voor een moreel-ethische verklaring die, zoals ook wordt vermeld in de Code
Banken, is overgenomen uit het Rapport Commissie Maas.412 De desbetreffende tekst luidt als
volgt (mijn cursivering, KWHB):
‘Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn , te
weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de
bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal (…).’

Het valt op dat het (door mij in het citaat gecursiveerde) woord ‘centraal’ het woord ‘voorop’
heeft vervangen. In de Code Banken 2010 wordt hiervoor geen verklaring gegeven en mede
om die reden neem ik aan dat met de woorden ‘centraal’ en ‘voorop’ binnen deze context
hetzelfde wordt bedoeld. Zonder een daartoe strekkende toelichting, zou ik ook niet goed
weten hoe je in deze tekst de meerzinnige benadering van de Code Banken 2010 zoals
hiervoor uiteengezet in § 3.16 zou kunnen lezen. Het heeft er schijn van dat door een niet
doordachte copy paste een onbedoelde tegenstrijdigheid in de Code Banken 2010 is geslopen.
Enerzijds wordt immers afstand genomen van het klantenprimaat uit het Rapport Commissie
Maas, anderzijds wordt het overgenomen.
Regeling Bankierseed
3.19

Hoe dit laatste ook zij, de desbetreffende tekst is óók terechtgekomen in de Regeling
Bankierseed 2013, met als curieus gevolg dat bestuurders en commissarissen van banken (en

412

Zie § 3.7.
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andere financiële ondernemingen) verklaren om in de afweging van alle belangen die bij de
bank betrokken zijn het belang van de klant centraal te stellen. In de toelichting op de
Regeling Bankierseed 2013 staat vermeld (mijn cursivering, KWHB):413
‘Het gaat om onder meer (…) het centraal stellen van de klant bij de afweging van alle bij de
onderneming betrokken belangen. Dit laatste is opgenomen om het bijzondere en kwetsbare
belang van de klant te benadrukken, en betekent niet dat het belang van de klant ook
automatisch voorrang heeft boven andere bij de onderneming betrokken belangen.’

In de Regeling Bankierseed 2015 is dezelfde tekst omtrent klantbelang centraal opgenomen en
is de toelichting daarop ongewijzigd gebleven.414 Dit doet de vraag rijzen hoe deze strekking
van deze bankierseed zich verhoudt met de (elders geventileerde) opvattingen van de regering
en toezichthouders ten aanzien van het klantenprimaat.
3.20

Waar het gaat om klant centraal, onderschrijft het kabinet namelijk aanvankelijk de Code
Banken 2010 en spreekt het met geen woord over de afwijkende positie in de Code Banken
2010 ten opzichte van het Rapport Commissie Maas,415 hetgeen op zich opmerkelijk is, gelet
op de reactie van de minister van Financiën op het Rapport Commissie Maas.416 Het lijkt
duidelijk dat het kabinet wil benadrukken dat het klantenprimaat van de Commissie Maas
terecht niet is overgenomen. In de Kabinetsreactie Code Banken 2010 is ter zake namelijk het
navolgende opgeschreven:417
‘In principe 3.2.1 van de code is naar voren gebracht dat de raad van bestuur bij zijn handelen
zorg draagt voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de bank betrokken
partijen, zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Dit sluit aan bij het Nederlandse
bestuursmodel waarin de belangen van alle stakeholders worden meegewogen. Het kabinet is
voorstander van het stakeholdersmodel. De code banken bepaalt in aanvulling op het
stakeholdersmodel dat bij banken onder meer ook rekening moet worden gehouden met de
continuïteit van de bank en de maatschappelijke omgeving waarin de bank functioneert.

3.21

In de Kabinetsvisie Toekomst Bankensector lijkt het er evenwel op dat het kabinet de visie
van de Commissie Maas volgt:418
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Zie Regeling Bankierseed 2013, p. 7.
Zie Regeling Bankierseed 2015, p. 8.
415
Kabinetsreactie Code Banken 2010, p. 6.
416
Zie voor dat laatste § 3.11.
417
Kabinetsreactie Code Banken 2010, p. 6.
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Zie Kabinetsvisie Toekomst Bankensector, p. 20.
414
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‘Een thema dat de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen en ook de komende periode
belangrijk zal blijven is ‘klantbelang centraal’. De ‘klant centraal’ betekent dat banken in hun
afwegingen altijd het belang van de (collectieve) klant centraal dienen te stellen. De consument
dient altijd in staat te worden gesteld om een goede, objectieve afweging te maken bij het
aanschaffen van een financieel product.’

3.22

De AFM en DNB lijken zich ten aanzien van klant centraal goed in de Code Banken 2010 te
kunnen vinden, hetgeen kan worden afgeleid uit de Beleidsregel geschiktheid 2012 (voorheen
de Beleidsregel deskundigheid 2011). Daarin wordt gesproken over (mijn cursivering,
KWHB):419
‘evenwichtige en consistente besluitvorming waarbij onder meer de belangen van klanten en
andere stakeholders een centrale plaats innemen’.

Uit deze wonderlijke formulering - álle relevante belangen staan daarin centraal - blijkt niet
van een klantenprimaat.
Rapport Commissie Wijffels
3.23

In juni 2013 heeft de Commissie Wijffels haar rapport Naar een dienstbaar en stabiel
bankwezen uitgebracht. In dit Rapport Commissie Wijffels wordt onder meer aanbevolen dat
banken in een zogenoemd maatschappelijk statuut hun visie verwoorden op de rol die zij in de
samenleving vervullen. In lijn met de titel van het rapport dient die rol dienstbaar te zijn,
hetgeen betekent dat:
‘banken op maatschappelijk verantwoorde wijze alle bancaire producten en diensten leveren,
die de Nederlandse economie, burgers en bedrijven, nodig hebben in hun ontwikkeling’.420

3.24

De Commissie Wijffels stelt in dit verband vast dat banken in veel gevallen zijn in hun
dienstverlening, doordat zij hun eigen belang boven dat van de klanten hebben gesteld en een
eenzijdige oriëntatie hadden op rendement op de korte termijn.421 In hun dienstverlening aan
consumenten waren banken meer transactiegericht dan relatiegericht.422

419

Art. 1.2 lid 1 sub D Beleidsregel Geschiktheid 2012.
Rapport Commissie Wijffels, p. 11.
421
Rapport Commissie Wijffels, p. 17.
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Rapport Commissie Wijffels, p. 18.
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NVB, Een nieuwe balans
3.25

In reactie op het Rapport Commissie Wijffels heeft de NVB het document NVB, Een nieuwe
balans gepubliceerd. De NVB houdt daarin op de eerste plaats vast aan het uitgangspunt dat
geen enkel belang, dus ook niet het klantbelang, in het kader van het vennootschappelijk
belang voorop of centraal staat:
‘Een bank is geen gewoon bedrijf. Vanwege de publieke nutsfunctie en de
systeemverantwoordelijkheid van banken, is het van essentieel belang dat zij een evenwichtige
en gebalanceerde koers varen. Een koers die niet eenzijdig wordt bepaald door slechts één
belang, zoals dat van de klant of dat van de aandeelhouder, maar die is gebaseerd op een
afweging van de belangen van álle stakeholders (klanten, medewerkers, aandeelhouders, andere
kapitaalverschaffers en de samenleving als geheel).’

3.26

Toch lijkt sprake te zijn van een verandering, doordat in navolging van het Rapport
Commissie Wijffels sterk wordt benadrukt dat een bank dienstbaar dient te zijn. Het eerste
perspectief op klantbelang centraal uit de Code Banken 2010 (‘Het centraal stellen van de
klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van de bank’),423 lijkt daardoor van
kleur te verschieten, doordat dienstbaarheid naar mijn oordeel een actieve klantgerichtheid
impliceert.

Toekomstgericht bankieren 2015
3.27

In november 2014 heeft de NVB een pakket gepubliceerd met de titel Toekomstgericht
Bankieren (Toekomstgericht Bankieren 2015), dat uit drie documenten bestaat: het
Maatschappelijk Statuut 2015, de (nieuwe) Code Banken 2015 en de NVB Gedragsregels
2015. Toekomstgericht Bankieren 2015 is op 1 januari 2015 in werking getreden. In het
Maatschappelijk Statuut 2015 wordt de positie van de bancaire sector in de samenleving
beschreven. De Code Banken 2015 bevat corporate governance regels. De NVB
Gedragsregels ‘maken de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker binnen de
bank expliciet’. Deze met elkaar samenhangende documenten laten zien (mijn cursivering,
KWHB):424
‘hoe de sector wil komen tot een integere, klantgerichte en duurzame sector’.

423
424

Zie § 3.16.
Toekomstgericht Bankieren 2015, p. 7.
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3.28

Voor zover het gaat om het thema klant centraal, lijkt in Toekomstgericht Bankieren 2015 in
algemene zin dezelfde weg te worden bewandeld als in NVB, Een nieuwe balans. Het is nog
van belang om te wijzen op de inbedding van het klantbelang centraal beginsel in de NVB
Gedragsregels 2015. Er wordt ter zake aangesloten bij de tekst uit de Regeling Bankierseed.
Art. 2 en art. 3 van de NVB Gedragsregels 2015 luiden als volgt:
‘U maakt een zorgvuldige afweging van belangen.
Dit betekent dat u in uw werk een zorgvuldige afweging maakt tussen de belangen van de
klanten van de bank, de aandeelhouders, de leden, de obligatiehouders en de andere schuldeisers
van de bank, de werknemers van de bank en de samenleving.’
‘U stelt de belangen van de klant centraal.
U stelt in de afweging van deze belangen de belangen van de klant centraal. Dit betekent onder
andere dat u in uw werk
•

klanten zo goed mogelijk informeert over producten en diensten en de risico’s ervan;

•

klanten geen producten en diensten aanbiedt die niet bij hen passen;

•

eraan bijdraagt dat een product geen onverantwoorde risico’s heeft voor een klant;

•

eraan bijdraagt dat een product en de voorwaarden ervan begrijpelijk zijn voor een
klant.’

Klantbelang centraal in de praktijk
3.29

In de praktijk worstelen bankiers met het thema klantbelang centraal. Schrijvend over de
Bankierseed observeert Van Esch:425
‘Met name de norm ‘klantbelang centraal’ leidt tot veel discussie onder de medewerkers van
banken. Wat betekent dat voor mij? Mag ik nog wel een financiering opzeggen als de klant in
gebreke is met betaling van rente en aflossing? Mag ik de klant een geldlening aanbieden als ik
weet dat de concurrent een lagere debetrente vraagt?’

3.30

Dat banken moeite hebben met de toepassing van klantbelang centraal, blijkt ook uit de
rapportages van de Commissie Burgmans.426 In de Rapportage I Commissie Burgmans wordt
bijvoorbeeld het volgende opgemerkt: 427
‘De Commissie hoort van banken vaak terug dat men worstelt met een aantal thema’s uit de
code. Een voorbeeld bij uitstek is het thema Klant Centraal. De Commissie beschouwt dit als

425

Van Esch 2015, p. 221.
Vgl. ook De Bos, Galle & Jans 2015, § 3.2.
427
Rapportage I Commissie Burgmans, p. 4.

426
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positief. Tenslotte wordt er een geheel nieuwe aanpak gevraagd die moet leiden tot een
cultuuromslag en uiteindelijk tot gedragsverandering. Het ligt voor de hand dat dit tot een
worsteling leidt. Als het eenvoudige materie betrof dan was het al lang opgelost.’
‘Toepassing van het principe geeft echter nog een wisselend beeld, hetgeen wellicht mede te
wijten is aan onduidelijkheid bij de banken over hoe ze het begrip Klant Centraal kunnen
concretiseren. De Commissie heeft de indruk dat nogal wat banken hierbij slechts denken aan
klanttevredenheid en het product goedkeuringsproces. (…)’

3.31

In het eerste deel van het citaat geeft de Commissie Burgmans een positieve draai aan de
moeilijkheden die banken ondervinden bij in het in de praktijk brengen van klant centraal. Ik
kan die benadering van de Commissie Burgmans begrijpen als het gaat om de invulling of de
uitwerking van een duidelijk omlijnd thema, om het bepalen van de microbetekenis op basis
van een helder gedefinieerde macrobetekenis. Als het echter (ook) gaat om de vraag wat klant
centraal überhaupt (allemaal) inhoudt, dan kan men zich afvragen of de worstelingen van de
banken met het thema klant centraal uiteindelijk voldoende gewenst resultaat (zoals een
werkelijke cultuur- en mentaliteitsverandering in de bancaire sector) zullen kunnen opleveren.

3.32

In dit verband is vermeldenswaardig de volgende passage uit de Rapportage I Commissie
Burgmans, waar verslag wordt gedaan van een bijeenkomst van de Commissie Burgmans met
bankcommissarissen:428
‘Er wordt aandacht gevraagd voor de oorsprong van het begrip ‘klant centraal’. In het rapport
van de commissie Maas gaat het over de afweging tussen de belangen van aandeelhouders en
de belangen van klanten. In het publieke debat wordt ‘klant centraal’ meer ingevuld als
zorgplicht. Het vraagstuk zou moeten zijn: een bank heeft maatschappelijk een andere rol dan
andere ondernemingen (die meer aandacht besteden aan de belangen van de aandeelhouders),
een faillissement heeft daarmee grotere gevolgen (ook voor klanten) dus vanuit die
maatschappelijke rol moet het belang van de klant worden ingevuld. De aanbeveling wordt
gedaan om ‘klant centraal’ te zien vanuit dit perspectief en niet vanuit zorgplicht. De
Commissie geeft aan aandacht te hebben voor het verschil tussen dit onderdeel van het rapport
Maas (meer vennootschapsrechtelijk, gericht op de weging van belangen) en de Code Banken
(meer financieelrechtelijk, gericht op zorgplicht).’

3.33

Zie ten slotte ook nog de volgende passages uit de Rapportage II Commissie Burgmans,
respectievelijk de Rapportage III Commissie Burgmans (mijn cursiveringen, KWHB):

428

Zie p. 27.
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‘Er zit echter een zekere spanning in de ‘driehoek’ klant centraal, risico en rendement. Met het
afbouwen of afstoten van risicovollere activiteiten en een grotere focus op prudentie en
soliditeit, wordt de rendementsnorm naar beneden bijgesteld. Dit kan invloed hebben op de
uitleencapaciteit en de aard van de financiering van banken.’429
‘De principes en begrippen uit de code laten ruimte voor interpretatie. (…) Een goede
definitiebepaling is in ieder geval nodig om meer structureel te kunnen sturen op klant
centraal.’430
‘Klant centraal blijft het taaiste onderdeel van de code. Het werkelijk centraal stellen van de
klant in denken en doen vergt een wezenlijke verandering binnen een organisatie.’431
‘Men mist een duidelijk toetsingskader, zodat de naleving van het principe klant centraal voor
banken lastig is te monitoren.’432

Perspectieven uit andere disciplines
3.34

In § 3.1 werd erop gewezen dat klant centraal vooral ook binnen marketing een belangrijke rol
speelt. Bij het denken over de juridische betekenis van klant centraal, is het van belang voor
ogen te houden dat het begrip klant centraal in verschillende disciplines uiteenlopende
betekenissen heeft. Die betekenissen kunnen juridisch relevant zijn, maar zij kunnen ook tot
verwarring leiden als niet-juridisch bedoelde begrippen wel als zodanig worden gebruikt.
Zoals ik toelicht in hoofdstuk zes, sluit ik niet uit dat de Commissie Maas met haar
formulering in het Rapport Commissie Maas omtrent het klantbelang in die val is gelopen.
Men moet aldus voorzichtig zijn met het juridiseren van begrippen. Tegelijkertijd moet de
invloed van het recht niet worden onderschat. In dit verband citeer ik uit een advies van
Verhoef, hoogleraar Marketing, dat hij op verzoek van de Commissie Burgmans opstelde. Na
te hebben geconstateerd dat het klantbelang centraal stellen niet hetzelfde is als het uitvoeren
van de zorgplicht, schrijft hij (mijn cursivering, KWHB):433
‘De vraag is wat de klant centraal stellen dan echt betekent.’

3.35

Het mag zo zijn dat het begrip klant centraal niet uitsluitend – of niet op de eerste plaats –
juridische betekenis heeft, door opneming van het begrip in het Maatschappelijk Statuut 2015,
de Code Banken 2015, de NVB Gedragsregels 2015 en de Regeling Bankierseed heeft klant

429

Rapportage II Commissie Burgmans, p. 7.
Rapportage II Commissie Burgmans, p. 13.
431
Rapportage III Commissie Burgmans, p. 4.
432
Rapportage III Commissie Burgmans, p. 8.
433
Verhoef 2012, p. 7.
430
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centraal grote juridische relevantie. Een helder beeld van zijn juridische betekenis is om die
reden onontbeerlijk.
De juridische betekenis(sen) van klantbelang
3.36

In de praktijk wordt klant centraal opgevat als een kwestie van zorgvuldige klantbehandeling –
het gaat om de zorgplicht, wordt vaak gezegd, en daarmee wordt dan bedoeld de zorgplicht die
banken hebben als zij zaken doen met klanten of in termen van de Wft, financiële diensten
verlenen. Het klantbelang in deze betekenis vormt een belangrijk aspect van de actuele
discussie over (on)gewenst gedrag in de bancaire sector. Het in acht te nemen belang van de
klant is het ijkpunt voor de zorgplicht van de bank. Er spelen op dit vlak tal van complexe
kwesties. Een groot en voor de praktijk belangrijk vraagstuk is waar de balans moet liggen
tussen de zorgplicht van de bank en de verantwoordelijkheid van de financiële consument voor
zijn eigen handelen en beslissingen.434 Dat probleem was altijd al lastig maar wordt eigenlijk
nog complexer naarmate duidelijker wordt dat financiële consumenten zich vaak beperkt
rationeel gedragen, terwijl (en waarschijnlijk ook doordat) de omgeving waarin zij
beslissingen moeten nemen ingewikkelder en onzekerder lijkt te worden. Hoofdstuk vier
(Klantbelang en zorgplicht) bevat hierover enkele gedachten die wellicht enige richting
kunnen geven aan noodzakelijk nader onderzoek en debat ter zake.

3.37

In hoofdstuk vier ga ik ook in op het belangrijke onderscheid dat in mijn opvatting moet
worden gemaakt tussen de situatie dat een bank optreedt als de typische belangenbehartiger
van een klant en de situatie dat de bank ‘gewone’ tegenpartij van de klant is. In het eerste
geval is de bank jegens de klant gebonden aan een loyaliteitsverplichting, in het tweede geval
niet. Dit onderscheid is in meerdere opzichten van belang. In hoofdstuk vijf (Klantbelang en
belangenconflict) ga ik in op een andere belangrijke dimensie van het belang van de klant, te
weten de situatie waarin dat belang getroffen wordt door een belangenconflict. Allereerst
wordt de vraag behandeld wat een belangenconflict is en vervolgens wordt bezien hoe lastig
het is om belangenconflicten te reguleren (althans om hun eventuele negatieve effecten te
voorkomen of te reduceren). Zoals we zullen zien, speelt in dat kader de loyaliteitsverplichting
wederom een prominente rol.

3.38

Door de grote focus op de zorgplicht in het kader van ‘klant centraal’, is een debat over de
vraag welk bestuurlijk oriëntatiepunt met betrekking tot banken heeft te gelden
ondergesneeuwd geraakt en in ieder geval onvoldoende uit de verf gekomen. Dit zal wellicht

434

In dezelfde zin Vletter-van Dort 2013b.
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zijn toe te schrijven aan de manier waarop in de Code Banken met het thema klant centraal is
omgegaan, maar het hangt naar mijn beoordeling ook sterk samen met de wijze waarop de
AFM zich het thema heeft eigengemaakt. De reacties op de Code Banken door de regelgever
en de toezichthouders zullen er tevens aan hebben bijgedragen. Ook in de juridische literatuur
is het thema klant centraal vooral behandeld in het kader van de zorgplicht ten opzichte van
klanten. Zonder iets te willen afdoen aan het grote belang van zorgvuldig gedrag van banken
ten opzichte van hun klanten, had de discussie rondom het thema klant centraal vanuit
juridisch perspectief wat mij betreft veel meer dan thans het geval is geweest, gericht moeten
worden op vragen omtrent de governance van banken, waaronder begrepen de vraag naar het
richtsnoer voor bestuurlijk handelen. Die discussie is tot nu toe niet veel verder gekomen dan
een breed gedeelde vaststelling dat voor banken het reguliere uitgangspunt van het
vennootschappelijk belang moet gelden, waarbij alle belangen op een evenwichtige wijze
worden meegewogen en geen enkel belang op voorhand wordt vooropgesteld. Ik meen dat
daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke insteek van de Commissie
Maas, die met haar aanbevelingen voor de governance van banken (inclusief haar voorstel
omtrent klant centraal) ‘hoezeer ook gebrekkig en ongenuanceerd, de vinger op de zere plek
wist leggen’.435 In hoofdstuk zes ga ik daarom na wat het bestuurlijk richtsnoer voor banken
moet zijn.

435

Raaijmakers 2010, § 2.
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Hoofdstuk 4 – Klantbelang en zorgplicht
Inleiding
4.1

Over de zorgplicht die banken ten opzichte van hun klanten moeten betrachten is veel
geschreven. Er valt ook veel over te zeggen en het is een belangrijk onderwerp. Het is een
onderwerp dat nog veel tongen zal losmaken en menig pen in beweging zal brengen. Ik beperk
mij in dit hoofdstuk tot de volgende kwesties omtrent de belangen van klanten, die in mijn
ogen van bijzondere betekenis zijn in het kader van de zorgplichten die banken jegens hun
klanten hebben:
(i)

ik begin met een deuntje dat ik eerder floot,

436

maar dat ik hier, nu het zowel in de

literatuur als in de praktijk een weerbarstig onderwerp blijkt, verder uitwerk en
toelicht, te weten dat in het kader van het klantbelang een onderscheid moet worden
gemaakt tussen de situatie dat de bank als typische belangenbehartiger van de klant
optreedt en de situatie dat de bank de ‘gewone’ contractuele tegenpartij van de klant is
(zie § 4.10 tot en met § 4.40);
(ii)

vervolgens wordt ingegaan op noodzaak en nut van de algemene (of generieke)
zorgplicht in de Wft, alsmede op de betekenis en de reikwijdte van die zorgplicht in
relatie tot het klant centraal-beginsel (zie § 4.41 tot en met § 4.66);

(iii)

daarna besteed ik aandacht aan de vraag hoe het recht beperkt rationeel klantgedrag
zou kunnen verminderen dan wel de nadelige effecten daarvan zou kunnen reduceren
(zie § 4.67 tot en met § 4.106).

In § 4.2 tot en met § 4.9 maak ik eerst een paar inleidende opmerkingen over zorgplicht,
zorgvuldigheid, klant centraal, klantbelang centraal alsmede enkele relevante verschillen
tussen het privaatrecht en het publiekrecht.
Zorgplicht en zorgvuldigheidsverplichting
4.2

437

Het begrip zorgplicht is al eens aangeduid als een ‘containerbegrip’

en ook in dit hoofdstuk

wordt het begrip ruim opgevat, namelijk als ‘een plicht tot handelen of nalaten ten behoeve
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Ik deed dat eerst alleen, daarna samen met Du Perron. Zie achtereenvolgens: Broekhuizen 2009b, Broekhuizen & Du
Perron 2012 en Broekhuizen & Du Perron 2013. Vgl. ook, impliciet, Broekhuizen & Rank 2010, p. 425.
437
Hartmann & Keupink 2011.
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van één of meer concrete belangen van een persoon (…)’.

De connectie klantbelang en

zorgplicht ligt voor de hand: het in acht te nemen belang van de klant is het ijkpunt voor de
zorgplicht van de bank. Een interessante kwestie die ik hier niet zal behandelen maar wel voor
later op mijn ‘verlanglijstje’ staat, is de vraag of er een inhoudelijk onderscheid gemaakt zou
moeten worden tussen de begrippen zorgvuldigheid en zorgplicht - men kan zich namelijk
afvragen of het begrip zorgplicht ‘normatief bezien een ambitieuzer, zwaarder begrip’ is (of
zou moeten zijn) dan het begrip zorgvuldigheidsverplichting.

439

Hier ga ik ervan uit dat de

begrippen dezelfde, hiervoor genoemde, betekenis hebben.
Klant centraal en klantbelang centraal
4.3

Zoals vermeld in hoofdstuk drie van deze studie, heeft de AFM het thema klant centraal van
de Commissie Maas aangegrepen om het belang van een zorgvuldige klantbehandeling door
banken te onderstrepen. Bekend (en, onder banken, berucht) is de publieke uitspraak in 2009
van een bestuurslid van de AFM dat banken ‘nog steeds knollen voor citroenen verkopen’.

440

De AFM heeft van klant centraal evenwel ook een serieus en structureel toezichtspeerpunt
gemaakt. Het is de projectnaam waaronder de AFM de financiële sector aanjaagt en
aanmoedigt om klantbelangen centraal te stellen. De AFM spreekt overigens liever niet van
klant centraal maar van klantbelang centraal.

441

Daarmee wil de AFM tot uitdrukking

brengen dat banken niet voetstoots de wensen en behoeften van een klant dienen te volgen. De
gedachte is uiteraard dat deze wensen en behoeften niet altijd sporen met de belangen van de
klant, en er kunnen allerlei redenen zijn waarom de klant dat niet kan of wil inzien: misschien
is hij verblind door de kansen op financieel of ander gewin, en heeft hij geen oog voor de
financiële risico’s die met de door hem gewenste financiële transactie gepaard gaan, of
misschien is de klant wegens kennisgebrek niet in staat om te beoordelen of een bepaald
442

financieel product echt past bij zijn (financiële) behoeften.

Nu kan ik mij maar moeilijk

voorstellen dat er vandaag de dag binnen de financiële sector mensen werkzaam zijn die dit
basale inzicht niet zouden hebben, maar als het gebruik van de term klantbelang centraal helpt
om nog duidelijker te maken dat het centraal stellen van de klant meer behelst dan hoog scoren
op klanttevredenheid, dan kan er vanzelfsprekend geen bezwaar tegen bestaan. Met het
adagium klant(belang) centraal wordt binnen de context van dit hoofdstuk over zorgplichten in
algemene zin bedoeld dat banken en andere financiële ondernemingen steeds op juiste,
438

Tjong Tjin Tai 2006, p. 97. Zie voor een vergelijkbare ruime omschrijving Jansen e.a. 2011, p. 14: ‘(…) een gedragsnorm
op grond waarvan de betrokkenen de zorg voor een bepaald door de wetgever of de rechter geformuleerd belang in acht
moeten nemen.’
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Assink 2012, p. 284. Zie ook Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 157.
440
Het Financieele Dagblad, 10 november 2009.
441
Vgl. bijvoorbeeld Kockelkoren 2012, p. 163.
442
Vgl. Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 168.
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zorgvuldige, wijze de belangen van hun klanten in acht nemen, ofwel dat financiële
ondernemingen hun klanten zorgvuldig behandelen.

443

Eén zorgplicht, in (allerlei) verschillende gedaanten
4.4

Deze algemene normstelling van zorgvuldige klantbehandeling is als zodanig niets nieuws. De
normstelling geldt reeds uit hoofde van het privaatrecht, maar ligt bijvoorbeeld ook ten
grondslag aan art. 4:25 Wft en wordt nadrukkelijk vermeld in de vroegste parlementaire
geschiedenis van de Wft: een financiële onderneming dient klanten zorgvuldig te
behandelen.

444

Art. 4:90 lid 1 Wft bevat een algemene zorgplichtnorm voor

beleggingsondernemingen. Vanaf 1 januari 2014 is de norm ook voor financieel
dienstverleners geëxpliciteerd en wel in art. 4:24a Wft.
Privaatrecht en publiekrecht
4.5

De algemene zorgplicht komt aldus voor in het privaatrecht en in het publiekrecht. In de
afgelopen jaren zijn steeds meer gedragsnormen deel gaan uitmaken van het financiële
toezichtrecht. Omdat de gedragsnormen veelal - en van oudsher - reeds deel uitmaakten van
het privaatrecht, spreekt Cherednychenko ter zake van financieel ‘toezichtprivaatrecht’.

445

Daarmee heeft zij het oog op gedragsregels die de verhouding normeren tussen financiële
instellingen en hun klanten (of bijvoorbeeld deelnemers), maar die van overheidswege (door
middel van publieke toezichtregels) bij wijze van bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden aan de
desbetreffende financiële instellingen worden opgelegd.446 De aanwezigheid van
gedragsnormen in het financiële toezichtrecht is door sommige auteurs kritisch bejegend,
447

omdat sprake is van privaatrechtelijke normen - die thuishoren in het privaatrecht.
4.6

Met Du Perron vraag ik mij af of het juist is om een onderscheid te maken tussen
gedragsnormen die privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk zijn.448 Gedragsnormen zijn als
zodanig niet naar rechtsgebied bepaald; zij schrijven een bepaalde wijze van handelen voor.
Bij de algemene zorgplicht gaat het bijvoorbeeld om een en dezelfde algemene norm die
zorgvuldig gedrag voorschrijft, en die als zodanig geldt in het privaatrecht en het publiekrecht.
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Vgl. Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 168.
Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 515. Zie ook reeds de wetsgeschiedenis ten aanzien van de Wfd,
Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 91.
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Zie bijvoorbeeld Cherednychenko 2012, p. 223.
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Cherednychenko 2012, p. 223.
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Zie bijvoorbeeld Grundmann-van de Krol 2002 en Raas 2013.
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Vgl. ook Kruithof 2012, die betoogt dat gedragsnormen in het publieke effectenrecht niet zijn ‘overgenomen’ uit het
privaatrecht, maar zich op een eigen, autonome, wijze hebben ontwikkeld. Vgl. verder ook, in algemene zin, Mak 2013, p.
343.
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De kleuring van het privaatrecht of het publiekrecht verkrijgt een gedragsnorm pas door de
wijze waarop deze kan worden gehandhaafd (privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk of
strafrechtelijk) en door de gevolgen die aan schending ervan worden verbonden
(privaatrechtelijke aanspraken tot schadevergoeding en/of bestuursrechtelijke of
strafrechtelijke sancties). Het privaatrecht legt het primaat voor handhaving bij de partijen zelf,
terwijl het publiekrecht publiekrechtelijke handhaving door een publieke toezichthouder al dan
niet mogelijk maakt.
4.7

449

Dit neemt niet weg dat binnen het een of het andere rechtsgebied dezelfde gedragsnormen op
uiteenlopende wijzen kunnen worden aangewend of toegepast. Dit hangt samen met de
verschillende doelstellingen van het privaatrecht en het publiekrecht. De doelstellingen van het
publiekrecht zijn gericht op publieke (klant)belangen; de doelstellingen van het privaatrecht op
individuele klantbelangen.450 Voor het antwoord op de vraag of handhaving mogelijk en/of
wenselijk is, zullen in verband hiermee naargelang het rechtsgebied verschillende factoren
relevant zijn.451 Zo zal publiekrechtelijke handhaving van een gedragsnorm pas plaatsvinden
als schending van de gedragsnorm een zekere publieke dimensie452 heeft en zal
privaatrechtelijke handhaving pas aan de orde zijn als schade is geleden (of dreigt te worden
geleden). Ook het resultaat van de toepassing van de norm kan in de onderscheiden
rechtsgebieden verschillen, bijvoorbeeld doordat in de privaatrechtelijke sfeer specifieke
individuele omstandigheden (zoals eigen schuld) een bepalende rol spelen. De verschillen
tussen privaatrecht en publiekrecht worden straks verder belicht bij het bespreken van de
noodzaak en het nut van een algemene zorgplicht in de Wft.

4.8

In de literatuur wordt regelmatig gewezen op het risico dat in de verschillende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke - rechtsgangen dezelfde normen op verschillende
wijzen worden geïnterpreteerd of toegepast, hetgeen de facto zou kunnen leiden tot een dubbel
normenstelsel. Het kan uiteraard voorkomen dat normen op uiteenlopende wijze worden
geïnterpreteerd of toegepast, maar dat kan ook binnen één rechtsgang gebeuren. Ik meen dat
de voordelen van de dubbele handhavingsmogelijkheden hoe dan ook zwaarder wegen.453 Op
die voordelen wordt later in dit hoofdstuk nader ingegaan.

449

Vgl. Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169. Deze notie is ook opgenomen in de toelichting op de generieke zorgplicht
voor financiële dienstverleners (zie § 4.9 hierna), Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 3, p. 26-27.
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Vgl. Scheltema & Scheltema 2009, p. 44.
451
Vgl. Du Perron 2013, p. 16.
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Dit zal praktisch gezien ook volgen uit het feit dat de AFM ‘risicogestuurd’ toezicht houdt, hetgeen betekent dat zij haar
toezichtinspanningen richt op kwesties die een grote impact hebben; vgl. De Jonge & Van Beusekom 2013, p. 121.
453
Zie voor een rechtseconomische uiteenzetting over een dubbel handhavingsstelsel Weber & Faure 2015. Zie daarover ook
Cherednychenko 2014, p. 91-92.
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Zorgplicht en (specifieke) gedragsregels
4.9

Wat de zorgplicht precies inhoudt kan, afhankelijk van de omstandigheden, de soort klant
(particulier of professioneel) en de specifieke belangen die juridisch bescherming verdienen,
van geval tot geval verschillen. Dat neemt niet weg dat vergelijkbare gevallen op soortgelijke
wijzen kunnen worden geregeld of beoordeeld. Zo zijn door middel van wetgeving en
rechtspraak meer en minder concrete zorgplichten geformuleerd met betrekking tot bepaalde
financiële producten of financiële diensten; denk bijvoorbeeld aan de adviesregels uit hoofde
454

van de Wft

en de zorgvuldigheidsnormen die de Hoge Raad heeft gesteld in het kader van
455

dienstverlening inzake optiecontracten

456

en het aanbieden van effectenleasecontracten.

De

open (‘vage’) normstelling van zorgvuldig handelen kan aldus in concrete situaties specifiek
worden, tijdelijk (in één bepaalde kwestie) maar ook permanent (in vergelijkbare kwesties) dit is een proces van rechtsontwikkeling. Er kan derhalve een onderscheid worden gemaakt
tussen zorgplichten die zijn neergelegd (‘uitgewerkt’) in min of meer specifieke gedragsregels
(er wordt dan ook wel van zorgverplichtingen gesproken

457

) en de algemene zorgplicht, die als

overkoepelende open norm ongespecificeerd zorgvuldig gedrag voorschrijft.
Handelen in het belang van de klant
4.10

In eerdere publicaties heb ik erop gewezen dat het voor een goed begrip van het algemene
normatieve karakter van de zorgplicht belangrijk is dat deze zich in de relatie financiële
onderneming-klant in twee soorten rechtsverhoudingen kan manifesteren.

458

Aanleiding om

hierop te wijzen was dat het regelmatig voorkomt dat de zorgplicht wordt gelijkgesteld met de
verplichting van de financiële onderneming om in het belang van de klant te handelen.

459

Dit

is een vertrekpunt dat vooral ook de AFM bij herhaling en in allerlei uitingen heeft
460

gehanteerd.

In de publicaties heb ik betoogd dat daarbij over het hoofd wordt gezien dat een

fundamenteel verschil bestaat tussen de situatie dat de financiële onderneming optreedt als
typische belangenbehartiger van de klant en de situatie dat de financiële onderneming de
contractuele wederpartij van de klant is. In deze onderscheiden betekenissen heeft het

454

Art. 4:23 Wft.
Zie bijvoorbeeld HR 23 mei 1997, NJ 1998/92 (Rabobank/Everaars) en HR 11 juli 2003, NJ 2005/103 (Van
Zuylen/Rabobank).
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Zie bijvoorbeeld HR 5 juni 2009, NJ 2012/182 (De Treek/Dexia).
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Tjong Tjin Tai 2006, p. 97.
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Vgl. Broekhuizen 2009, Broekhuizen & Du Perron 2012 en Broekhuizen & Du Perron 2013.
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Zie bijvoorbeeld de G20 High-Level Principles On Financial Consumer Protection, principe 6 (mijn cursivering,
KWHB): ‘Financial services providers (…) should have as an objective, to work in the best interest of their customer (…)’.
Onder financial services providers worden óók begrepen degenen die uitsluitend financiële producten (zonder advies)
aanbieden – vgl. het G20 Update report High-Level Principles, p. 3.
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Zie AFM, Wetgevingsbrief 2011.
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klantbelang verschillende juridische dimensies. In § 4.11 en § 4.12 herhaal ik eerst mijn
eerdere argumenten.
Principal-agent relatie: loyaliteitsverplichting
4.11

Als de bank optreedt als belangenbehartiger van de klant en sprake is van een principal-agent
relatie, dan moet zij vanzelfsprekend in zijn belang handelen. Deze verplichting duid ik aan als
een loyaliteitsverplichting.

461

In Wft-termen is daarvan sprake als de bank optreedt als

adviseur, bemiddelaar of als beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent.
Handelen in het belang van de klant impliceert dat de bank andere belangen niet mag laten
prevaleren boven het belang van de desbetreffende klant. Loyaal zijn is echter niet genoeg: het
gaat er vervolgens ook om dat op een zorgvuldige wijze uitvoering wordt gegeven aan de
loyaliteitsverplichting (zie hierna).
Principal-to-principal relatie: geen loyaliteitsverplichting
4.12

De loyaliteitsverplichting geldt niet in een principal-to-principal relatie. Daarvan zal sprake
zijn als de bank zonder advies een financieel product aanbiedt, ofwel, in het gewone
spraakgebruik, een product (zonder advies) verkoopt. De afwezigheid van een
loyaliteitsverplichting betekent echter geenszins dat de belangen van de klant geen rol meer
spelen. Integendeel, banken zijn als gezegd ingevolge de Wft, maar ook uit hoofde van ons
burgerlijk recht, verplicht klanten zorgvuldig te behandelen. Wat die zorgvuldigheidsnorm in
de praktijk precies behelst, hangt zoals ook reeds opgemerkt af van de omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld het soort product, de daaraan verbonden risico’s en de soort klant. Die
omstandigheden definiëren als het ware het te respecteren belang van de klant. De basisnorm
is hier echter niet dat de bank de belangen van de klant in alle opzichten steeds voorop moet
stellen, maar dat de bank rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de
klant.

461
Zie ook reeds Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 40, voetnoot 52. De term loyaliteitsverplichting zoals hier gebruikt
komt in de Nederlandse juridische literatuur niet veel voor, hoewel deze - ook bij andere auteurs - meer in zwang begint te
komen. In het Anglo-Amerikaanse recht neemt het begrip duty of loyalty een belangrijke plaats in. Het begrip
loyaliteitsverplichting zoals dat hier wordt gebruikt kan echter niet in alle opzichten op één lijn worden gesteld met de duty of
loyalty uit het Anglo-Amerikaanse recht. De duty of loyalty maakt deel uit van een specifieke set van fiduciary regels die
weliswaar het uitgangspunt hanteren dat de agent in het belang van de principal dient te opereren, doch daaraan allerlei
specifieke remedies vastknoopt die ten doel hebben om de principaal te beschermen. Vgl. bijv. Kruithof 2007, p. 303 e.v. Zie
uitvoerig over de duty of loyalty Van Setten 1998. Zie ook Busch 1999 p. 221-222. De loyaliteitsverplichting wordt hier
gebruikt in de algemene betekenis dat de agent handelingen ten behoeve van de principal steeds in diens belang dient te
verrichten.
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4.13

De zorgplicht komt zo bezien dus in twee gedaanten voor: als ‘sequeel’ van de
loyaliteitsverplichting

462

en als zelfstandige zorgvuldigheidsnorm binnen een principal-to-

principal relatie. Deze notie ligt inmiddels ook besloten in de generieke zorgplicht voor
financiële dienstverleners, die mede met het oog op een wettelijke verankering van het klant
centraal-beginsel per 1 januari 2014 in de Wft is opgenomen.
Agent-principal en principal-to-principal in de Wft
4.14

Door deze generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners bevat de Wft sinds 1 januari
2014 een handhaafbare algemene zorgplicht. Art. 4:24a Wft luidt voor zover hier van belang
als volgt:
‘1. Een financiëledienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de
consument of de begunstigde in acht.
2.

Een financiëledienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of de
begunstigde.’

Het hiervoor in § 4.10 - § 4.13 besproken onderscheid tussen, kort gezegd, de situatie dat
sprake is van een loyaliteitsverplichting (agent-principal) en de situatie dat daarvan geen
sprake is (principal-to-principal), komt in deze wetsbepaling tot uitdrukking in de leden 1 en
2.

463

Lid 2 behelst de loyaliteitsverplichting en geldt voor de adviseur. De verplichting tot

zorgvuldig handelen als neergelegd in lid 1 geldt voor alle financiële dienstverleners, of zij nu
adviseren of niet.
4.15

Het is overigens niet zo dat met art. 4:24a lid 2 Wft voor het eerst een loyaliteitsverplichting in
de Wft is neergelegd. Zo lag een loyaliteitsverplichting voor adviseurs ook vóór 1 januari
2014 in de Wft besloten, net als voor bemiddelaars trouwens (beide immers agents).

464

Zie

daarvoor bijvoorbeeld art. 86k BGfo Wft (voorheen art. 149a BGfo Wft), dat onder meer de
zogeheten inducement-norm voor deze financiële dienstverleners bevat. In de kern komt deze
norm erop neer dat adviseurs en bemiddelaars geen provisies of andere, al dan niet in geld
uitgedrukte, vergoedingen ontvangen die het gevaar in zich houden dat de desbetreffende
adviseurs en bemiddelaars zich niet inzetten voor de belangen van hun klant.

462

Vgl. Broekhuizen 2009b, p. 383 e.v. en p. 392 en Broekhuizen & Rank 2010, p. 425.
Voor de goede orde vermeld ik dat Edgar du Perron, Adrienne de Moor-van Vugt en ikzelf in juni 2012, vóór de
publicatie van een consultatiewetsvoorstel voor art. 4:24a Wft waarin het onderscheid ook wordt gemaakt, uitvoerig met
ambtenaren van het Ministerie van Financiën over de eventuele invoering van een generieke zorgplicht van gedachten
hebben gewisseld.
464
In mijn opvatting zou art. 4:24a lid 2 Wft zich ook moeten uitstrekken tot bemiddelaars, vgl. Broekhuizen & Du Perron
2013.
463
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4.16

De inducement-norm is afkomstig uit de MiFID en is voor (bank)beleggingsondernemingen
die beleggingsdiensten (of nevendiensten) verlenen opgenomen in art. 168a BGfo Wft. Art.
168a BGfo Wft is gebaseerd op art. 4:90 Wft, dat in het eerste lid een loyaliteitsverplichting
bevat voor (bank)beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten (of nevendiensten)
verlenen.

465

Art. 4:90 lid 1 Wft luidt als volgt (mijn cursivering, KWHB):

‘Een beleggingsonderneming zet zich bij het verlenen van beleggingsdiensten of nevendiensten
op een eerlijke, billijke en professionele wijze in voor de belangen van haar cliënten, handelt
ook bij het verrichten van beleggingsactiviteiten eerlijk, billijk en professioneel en onthoudt
zich van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit van de markt.’

4.17

De woorden ‘inzetten voor de belangen van de cliënt’ in de gecursiveerde passage drukken de
loyaliteitsverplichting uit. In mijn ogen is met de woorden ‘inzetten voor de belangen van de
cliënt’ voor een nogal matte formulering van de loyaliteitsverplichting gekozen. Deze
formulering is overgenomen uit art. 19 lid 1 van de Nederlandse taal-versie van de MiFID,
waarvan art. 4:90 lid 1 Wft de implementatie vormt.

466

De Engelse en Duitse taalversies van

de MiFID gebruiken ter zake veel krachtiger bewoordingen, doordat wordt verwacht dat een
(bank)beleggingsonderneming bij het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten
handelt ‘in accordance with the best interests of its clients’ en ‘im bestmöglichen Interesse
ihrer Kunden’. Daarmee wordt ook duidelijker verwoord wat de bedoeling is dan in de
Nederlandse versie van de MiFID.
4.18

De formule ‘op een eerlijke, billijke en professionele wijze’467 van art. 4:90 lid 1 Wft zegt
voorts dat de (bank)beleggingsonderneming op een zorgvuldige wijze uitvoering moet geven
468

aan de loyaliteitsverplichting.

Voor (bank)beleggingsondernemingen geldt uit hoofde van

de Wft (derhalve) ook een algemene zorgvuldigheidsnorm voor zover zij beleggingsdiensten
(of nevendiensten) verlenen.

465

Zie bijvoorbeeld Broekhuizen 2009b, p. 408 en Broekhuizen & Rank 2010, p. 425. Zie ook Busch 2009, p. 708-710.
Overigens bevatte het Nederlandse financieel toezichtrecht ook vóór de MiFID een loyaliteitsverplichting voor
beleggingsondernemingen. Deze was laatstelijk opgenomen in art. 6:11 NRGfo Wft (‘Een effecteninstelling handelt in het
belang van haar cliënten (…)’).
467
Art. 19 lid 1 MiFID schrijft voor dat beleggingsondernemingen zich bij het verrichten van beleggingsdiensten en
nevendiensten op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten. Met de term ‘loyaal’
zoals gebruikt in art. 19 lid 1 van de Nederlandstalige versie van de MiFID heeft de MiFID-regelgever in de visie van de
Nederlandse regering overigens tot uitdrukking gebracht dat een beleggingsonderneming ‘eerlijk’ moet handelen. De
regering heeft daarbij gewezen op de Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taalversies van de MiFID, waaruit blijkt dat met de
term ‘loyaal’ wordt bedoeld ‘eerlijk’. In art. 4:90 lid 1 Wft wordt daarom de term ‘eerlijk’ gehanteerd. Zie Kamerstukken II
2006/07, 31 086, nr. 3, p. 133.
468
Vgl. Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 157.
466
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4.19

De zorgvuldigheidsnorm is in art. 4:90 lid 1 Wft echter niet beperkt tot het verlenen van
beleggingsdiensten of nevendiensten (agent-principal verhoudingen); het eerste stuk van het
niet gecursiveerde deel van de bepaling zoals weergegeven in § 4.16 schrijft immers voor dat
bij het verrichten van beleggingsactiviteiten eveneens ‘eerlijk, billijk en professioneel’ moet
worden gehandeld. Dit betekent dat beleggingsondernemingen, als zij een principal-toprincipal transactie met een klant aangaan, evenzeer zijn gebonden aan normen van
zorgvuldigheid.469

Intermezzo: verwarring in Europa - ofwel beleggingsdienst en/of beleggingsactiviteit
4.20

In dit verband is het aardig om op het volgende te wijzen. Door de manier waarop in ons land
de MiFID is geïmplementeerd, wordt in de Wft een onderscheid gemaakt tussen
beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten.470 Van een beleggingsdienst is sprake als door
de beleggingsonderneming voor rekening van de klant wordt opgetreden. Van een
beleggingsactiviteit is sprake als de beleggingsonderneming voor eigen rekening optreedt.471
Dit laatste is het geval als de beleggingsonderneming als wederpartij een transactie aangaat
met een belegger, ofwel een principal-to-principal transactie – althans, voor zover hij niet
tegelijkertijd ook een beleggingsdienst verleent.472 Wat dit laatste betreft: een
beleggingsonderneming kan bijvoorbeeld als wederpartij met een klant een swap aangaan,
terwijl in het verzoek van de klant om zulks te doen in wezen een ‘order’ besloten ligt.473 Bij
zo’n order moet niet alleen worden gedacht aan de klassieke situatie dat een
beleggingsonderneming een order krijgt om x aandelen y te kopen; het begrip order moet ruim
worden opgevat.474 Bij beleggingsdiensten zal onder Nederlands recht steeds sprake zijn van
een overeenkomst van opdracht.475

4.21

In overeenstemming met de tekst van de desbetreffende bepalingen van MiFID zelf, zijn de
meeste gedragsregels uit hoofde van de MiFID in het Nederlandse recht van toepassing als
sprake is van de verlening van een beleggingsdienst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de best
execution-bepaling en – zie art. 4:90 lid 1 Wft – voor de verplichting om in het belang van de

469

Vgl. Busch 2015, p. 110.
Dit onderscheid is gebaseerd op de definitie van beleggingsonderneming als neergelegd in art. 4 lid 1(1) MiFID: ‘iedere
rechtspersoon wiens gewone beroep of bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten van een of meer beleggingsdiensten
voor derden en/of het uitoefenen van een of meer beleggingsactiviteiten’. In MiFID II is vrijwel dezelfde bepaling
opgenomen.
471
Zie bijvoorbeeld Broekhuizen & Rank 2010, p. 400-401. Zie bijvoorbeeld ook Busch 2015, p. 5.
472
Zie § 1.28: het komt geregeld voor dat een beleggingsonderneming in deze met twee petten optreedt.
473
Voor het antwoord op de vraag of van een dergelijke order sprake is, moeten de gewone uitlegregels worden gevolgd; zie
Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 41.
474
De definitie van het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als opgenomen in art. 4 lid 1(5) MiFID luidt:
‘optreden om overeenkomsten te sluiten tot verkoop of aankoop van één of meer financiële instrumenten voor rekening van
cliënten’.
475
Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 40-41 met een verwijzing naar Kamerstukken II 2006/07, 31 086, nr. 3, p. 137.
470
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cliënt te handelen. Als de beleggingsonderneming louter en alleen voor eigen rekening
handelt,476 gelden vrijwel geen gedragsregels.477
4.22

Mij is opgevallen dat in andere lidstaten de MiFID anders is geïmplementeerd, doordat het in
ons land gemaakte onderscheid beleggingsdienst/beleggingsactiviteit zoals hiervoor bedoeld,
aldaar niet wordt gemaakt.478 Dit is bijvoorbeeld in België het geval.479 Van Dyck en Colaert
schrijven hierover, na te hebben vastgesteld dat in de Belgische regelgeving
beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten in één adem worden genoemd, het volgende
(mijn cursivering, KWHB):480
‘O.i. moet dit onderscheid begrepen worden in de zin dat het begrip beleggingsdienst een
handelen ten behoeve van een derde veronderstelt, terwijl bij het verrichten van
beleggingsactiviteiten dergelijke relatie ontbreekt. Het ontvangen en doorgeven van orders, het
uitvoeren van orders voor rekening van cliënten, vermogensbeheer, beleggingsadvies en het
overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten (met of
zonder plaatsingsgarantie) zijn derhalve duidelijk beleggingsdiensten. (…) Het moeilijkst te
kwalificeren in dit licht is het handelen voor eigen rekening. Op het eerste gezicht lijkt dit geen
relatie met een derde te veronderstellen, zodat dit als beleggingsactiviteit zou kwalificeren.
Nochtans is het niet uitgesloten dat in bepaalde omstandigheden beleggingsondernemingen die
voor eigen rekening handelen, dat ultiem toch ten behoeve van derden doen, zoals bijvoorbeeld
market makers. Wat betreft het handelen voor eigen rekening zal dus steeds in functie van de
concrete omstandigheden moeten worden beoordeeld of de gedragsregels al dan niet moeten
worden nageleefd.’

4.23

Het eerste gecursiveerde deel uit het citaat sluit precies aan op de benadering die wij hier te
lande hanteren. Met het tweede gecursiveerde deel is mijns inziens in wezen gezegd dat
bepaalde regels hebben te gelden als een beleggingsonderneming, ook al handelt hij puur voor
eigen rekening, zich in een bepaalde rol ten behoeve van de financiële markten beschikbaar
stelt.481 Die rol gaat gepaard met zekere verplichtingen en die verplichtingen behelzen volgens
mij dat steeds zorgvuldig en integer moet worden gehandeld. Deze notie komt uit art. 25 lid 1
MiFID en is in de Wft geïmplementeerd in het laatste deel van art. 4:90 lid 1: de algemene
zorgvuldigheidsnorm.482 Het is verder natuurlijk evident dat de market maker – of in algemene

476

Het komt ook voor dat sprake is van een beleggingsdienst en een beleggingsactiviteit; zie § 1.28.
Vgl. Busch 2015, p. 101.
478
Mogelijk houdt dit verband met het feit dat in Bijlage I bij de MiFID (hetzelfde geldt voor MiFID II), waarin alle
beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten worden opgesomd, niet wordt gespecificeerd welke als beleggingsdienst dan
wel als beleggingsactiviteit hebben te gelden.
479
Aldus Colaert & Van Dyck 2008, p. 236.
480
Colaert & Van Dyck 2008, p. 236-237.
481
Zie in dezelfde zin Tison 1999, p. 874.
482
Zie Kamerstukken II 2006–2007, 31 086, nr. 3, p. 183.
477
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zin degene die voor eigen rekening handelt (zonder tevens een beleggingsdienst te verlenen) –
niet gebonden kan zijn aan de loyaliteitsverplichting, die immers inhoudt dat in het belang van
de contractuele partner wordt gehandeld.483 Daarvan is sprake in het geval van een, bezien
vanuit Nederlands recht, een beleggingsdienst, uiteraard niet bij een beleggingsactiviteit.484
4.24

Ik heb overigens begrepen dat ook andere lidstaten het door ons gemaakte onderscheid tussen
beleggingsdiensten en beleggingsactiviteiten verzuimen te maken. Het spreekt voor zich dat
een en ander kan leiden tot spraakverwarring en misverstanden, bijvoorbeeld in ESMAverband. Ik laat dit aspect hier verder rusten – en volg gewoon de Nederlandse lijn -, maar
vermoed dat deze kwestie op enig moment in de toekomst wel zal opborrelen. Misschien kan
deze kwestie reeds in het kader van de implementatie van MiFID II worden opgehelderd.

Loyaliteit en (andere) zorgvuldigheid
4.25

Busch heeft het standpunt ingenomen dat het in art. 4:24a Wft gemaakte onderscheid
loyaliteitsverplichting (lid 2) / geen loyaliteitsverplichting (lid 1) geen praktisch doel dient,
aangezien de scheidslijn tussen de situatie waarin een financiële onderneming ten opzichte van
de klant aan een loyaliteitsverplichting is gebonden en de situatie waarin een financiële
onderneming louter als contractuele wederpartij van de klant optreedt ‘in de praktijk veelal
flinterdun en willekeurig’ is.485 Busch heeft daaraan toegevoegd dat Du Perron en ik van
oordeel zijn dat het bedoelde onderscheid in de bepaling over de generieke zorgplicht wél een
praktisch doel dient, daarvoor verwijzend naar een publicatie van Du Perron en mijzelf in het
Tijdschrift voor Financieel Recht.

4.26

486

In onze reactie daarop hebben wij aangegeven dat in een bepaling over de generieke zorgplicht
het onderscheid loyaliteitsverplichting/geen loyaliteitsverplichting wat ons betreft niet per se
487

hoeft te worden gemaakt en dat wij dat ook nimmer hebben betoogd.

Waar het ons om gaat

is dat de algemene zorgvuldigheidsnorm niet kan inhouden dat steeds in het belang van de
483

Als gezegd is de loyaliteitsverplichting uit art. 4:90 lid 1 Wft afkomstig uit art. 19 lid 1 MiFID. Vgl. in dit kader Kruithof
2009, p. 326, die zich, waarschijnlijk ingegeven door het ontbreken van het onderscheid tussen beleggingsdienst en
beleggingsactiviteit, in een bocht lijkt te wringen om art. 19 lid 1 MiFID op voor hem een logische wijze te interpreteren:
‘Eerder moet men Artikel 19(1) MiFID (…) lezen als een reglementaire plicht voor de dienstverlener om zich loyaal (in de
ware zin van het woord) te gedragen tegenover cliënten jegens wie hij op basis van de normale rechtmatige verwachtingen
met betrekking tot de dienstverlening loyaliteit is verschuldigd en als een plicht zorgvuldig te handelen in de mate dat de
normale rechtmatige verwachtingen van cliënten die vereisen. Op die manier kan de toepassing van deze gedragsregels op
alle beleggingsdiensten, ook deze waarbij manifest duidelijk is dat geen loyaliteit in de ware zin vereist is, worden verenigd
met een behoud van de concepten zorgvuldigheid en loyaliteit.’
484
Vgl. ten aanzien van deze hele kwestie ook nog voetnoot 494, waarin wordt toegelicht dat wij onder Nederlands recht een
soortgelijk probleem aan de hand hebben gehad.
485
Busch 2012b.
486
Broekhuizen & Du Perron 2012.
487
Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 159.
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klant wordt gehandeld – en dat fundamentele uitgangspunt is nu opgenomen in het eerste lid
van art. 4:24a Wft.
4.27

Dit neemt niet weg dat het onderscheid loyaliteitsverplichting/geen loyaliteitsverplichting als
zodanig wezenlijk is (óók als het onderscheid flinterdun is).

4.28

In de toelichting op de (loyaliteits)verplichting van het tweede lid van art. 4:24a Wft is het
volgende opgemerkt (mijn cursiveringen, KWHB):
‘dat voor financiëledienstverleners die adviseren een bijzondere zorgplicht geldt, die zich van
de zorgplicht in het eerste lid onderscheidt door de verplichting om in het belang van de klant
te handelen.’

4.29

De woordkeuze bijzondere zorgplicht kan wellicht verwarring wekken omdat deze term in
‘zorgplichtjargon’ is gereserveerd voor de algemene civielrechtelijke zorgplicht die de Hoge
Raad in zijn arresten aan (o.a.) banken toedicht.488 In de geconsulteerde memorie van
489

toelichting werd gesproken over een zwaardere zorgplicht,

maar die terminologie is niet

zuiver aangezien, zoals reeds werd opgemerkt, de te betrachten zorg of zorgvuldigheid in het
kader van een loyaliteitsverplichting niet noodzakelijkerwijs groter is dan in de situatie zonder
loyaliteitsverplichting. Natuurlijk kan men ook zeggen dat de verplichting om in iemands
belang te handelen een zorgplicht is. Dit is een kwestie van terminologie. Zo kan de zorgplicht,
zie hiervoor in § 4.2, worden omschreven als ‘een plicht tot handelen of nalaten ten behoeve
van één of meer concrete belangen van een persoon of object’

490

en wordt de

loyaliteitsverplichting in het financiële toezichtrecht eveneens veelal aangeduid als (algemene)
zorgplicht of zorgvuldigheidsnorm.
4.30

491

Toch verdient het volgens mij de voorkeur om de specifieke term loyaliteitsverplichting te
gebruiken, temeer omdat de term loyaliteitsverplichting het onderscheid met de algemene
zorgplicht taalkundig in wezen al duidt.

4.31

Uit deze normstelling van de loyaliteitsverplichting blijkt (impliciet) ook een regeling omtrent
belangenconflicten, waarover hoofdstuk 5 van deze studie gaat. In dat hoofdstuk zal nader op
het speciale karakter van de loyaliteitsverplichting worden ingezoomd. In de volgende

488

Vgl. in dit verband ook hoofdstuk zes.
Zie daarover Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 159.
490
Tjong Tjin Tai 2006, p. 97.
491
Zie bijvoorbeeld ten aanzien van de loyaliteitsverplichting van art. 4:90 lid 1 Wft: Kamerstukken II 2006/07, 31 086, p.
133.
489
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paragraaf worden enkele opmerkingen gemaakt over de verhouding
loyaliteitsverplichting/zorgplicht in een agent-principal-relatie en de verschillen die in
algemene zin bestaan tussen de zorgplichten in een agent-principal-relatie enerzijds en een
principal-to-principal-relatie anderzijds.
4.32

De precieze portee van de loyaliteitsverplichting lijkt namelijk niet altijd geheel duidelijk te
zijn.492 De loyaliteitsverplichting die thans is opgenomen in art. 4:90 lid 1 Wft, maakte in het
pre-MiFID-tijdperk ook reeds deel uit van het Nederlandse effectenrecht, laatstelijk in art.
6:11 NRGfo Wft.493 In de literatuur daarover is de verplichting om in het belang van de cliënt
te handelen in mijn opvatting ten onrechte bekritiseerd.494 Zo vraagt Van Baalen zich af ‘Wat
is dat belang dan? Hoever reikt deze belangenbehartiging?’495 en merkt Raas op dat ‘allerminst
duidelijk is welke concrete gedragingen nu wel en niet door de bepaling worden bestreken’.496
Jansen schrijft over de verplichting: ‘Naar mijn mening strekt de privaatrechtelijke zorgplicht
van financiële dienstverleners stellig niet zo ver, dat financiële dienstverleners hun eigen
belangen geheel in algemene zin en zonder enige beperking ondergeschikt dienen te maken
aan de belangen van de cliënt.’.

497

Het lijkt erop dat Van Baalen, Raas en Jansen ervan uitgaan

dat de verplichting om in het belang van de cliënt te handelen een ongedefinieerde en
onbegrensde plicht tot zorg behelst. In het kader van de generieke zorgplicht van art. 4:24a
Wft heeft Gonçalves Ribeiro Sousa Pereira recent onder verwijzing naar Du Perron en mijzelf
geschreven dat hij niet weet of ‘deze ‘loyaliteitsverplichting’ nu ‘het ei van Columbus’ is’.498
Busch lijkt in zijn recente preadvies over MiFID II de loyaliteitsverplichting op te vatten als
een ‘gewone’ zorgplicht.499

492
Dit laat onverlet dat velen het wezen van de loyaliteitsverplichting wel op juiste wijze duiden, zoals ’t Hart & Du Perron
2006, p. 19 en Maatman 2004, p. 188-189.
493
Zie Stcrt. 2006, 233, zoals nadien meermalen gewijzigd.
494
De betekenis van de bepaling van art. 6:11 NRGfo Wft is, mede door de zeer summiere toelichting daarop, overigens niet
aanstonds duidelijk. Voor de betekenis van de bepaling moet de toelichting op haar voorganger worden geraadpleegd. Art.
6:11 NRGfo Wft is inhoudelijk gelijk aan de bepaling van art. 25 NR 2002 (zie Stcrt. 2006, p. 37 en p. 53), welke bepaling
dezelfde is als de bepaling van art. 25 NR 1999. Art. 6:11 NRGfo Wft luidde voor zover hier van belang als volgt: ‘Een
beleggingsonderneming handelt in het belang van haar cliënten (…)’. In de toelichting op art. 25 NR 1999 wordt hierover
onder meer geschreven, zie Stcrt. 1999, 12, p. 40 (een beleggingsonderneming werd indertijd een effecteninstelling
genoemd) (mijn cursivering, KWHB): ‘De bepaling bevat nadrukkelijk de term ‘effectendienstverlening’, waarmee wordt
aangegeven dat het voorschrift zich beperkt tot de pure dienstverlening in het kader van de werkzaamheden als
effectenbemiddelaar hetgeen met zich brengt dat een instelling dus niet in al haar overige, niet door de wet bestreken,
activiteiten of in andere (slechts indirect gerelateerde) omstandigheden, altijd voorrang aan het belang van de cliënt zou
moeten geven; indien er sprake is van effectendiensten anders dan (…) ter bediening van opdrachtgevers (cliënten) is deze
bepaling derhalve niet van toepassing (bijvoorbeeld transacties met een tegenpartij, niet zijnde een opdrachtgevende partij).’.
De verplichting om in het belang van de cliënt te handelen geldt derhalve niet in een principal-to-principal relatie. De
geciteerde toelichting op art 25 NR 1999 is niet opgenomen in de toelichting op art. 6:11 NRGfo Wft, waardoor art. 6:11
Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft op onjuiste wijze kan worden begrepen.
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Van Baalen 2006, p. 124, voetnoot 116.
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Raas 2007, p. 259.
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Jansen 2010, § 4.
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Gonçalves Ribeiro Sousa Pereira 2013, p. 306, voetnoot 35.
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Busch 2015, p. 110.
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4.33

Voor een juiste interpretatie van de loyaliteitsverplichting is het volgende van belang. De
loyaliteitsverplichting kent een positieve en een negatieve kant. Positief is dat degene op wie
de verplichting rust het belang van de ander moet behartigen, doordat hij zich over die
belangen ontfermt. Negatief is dat geen andere belangen boven dat belang mogen prevaleren.
De positieve kant impliceert de verplichting tot zorgvuldige uitvoering van de
loyaliteitsverplichting. De negatieve kant betekent dat aan het te behartigen of bevorderen
belang niet mag worden afgedaan vanwege een belangenconflict. Over de positieve kant valt
nog het volgende op te merken.500

4.34

Elke zorgplicht is gericht op de belangen van een ander. In het kader van een
loyaliteitsverplichting moeten die belangen evenwel worden behartigd, en de zorgvuldigheid
die de schuldenaar in dat kader moet betrachten is uit de aard van de zaak op de
belangenbehartiging gericht. Als er geen loyaliteitsverplichting in het spel is, worden de
belangen (alleen) door zorgvuldigheidsnormen beschermd doordat het recht vereist dat met die
belangen in meer of mindere mate rekening wordt gehouden. Dit laatste strookt ook met de
ratio van zorgplichten in een principal-to-principal-relatie: deze zijn erop gericht een
evenwichtiger balans te brengen in een ongelijke partijverhouding. Het gaat om de
bescherming van degene die zich in een zwakkere positie bevindt ten opzichte van zijn
contractspartij, bijvoorbeeld vanwege informatieachterstand en/of een verschil in
deskundigheid.

4.35

Bij een loyaliteitsverplichting die voortvloeit uit een overeenkomst ligt dit principieel anders.
Daar vormt het gebrek aan informatie, kennis en/of deskundigheid van de principaal de
aanleiding om de overeenkomst met de agent aan te gaan.501 Er wordt met het oog daarop een
loyaliteitsverplichting in het leven geroepen. De agent wordt juist ingeschakeld om de
belangen van de principaal te behartigen. Wat zorgvuldig handelen in het kader van een
loyaliteitsverplichting voorts bijzonder maakt is dat bij de bepaling van de te betrachten zorg
of zorgvuldigheid andere belangen dan het belang waaraan loyaliteit is verschuldigd geen rol
mogen spelen. De zorgvuldigheid wordt door het te dienen belang bepaald en door geen enkel
ander belang. Hier vallen de positieve kant (belangenbehartiging) en de negatieve kant (geen
belangenconflict) van de loyaliteitsverplichting samen. Een eenmaal ontstane
loyaliteitsverplichting kan ook niet worden begrensd door de belangen van degene op wie de
loyaliteitsverplichting rust, maar slechts door de reikwijdte van de loyaliteitsverplichting zelf en die reikwijdte is weer afhankelijk van de soort opdracht en/of de concrete afspraken die
partijen hebben gemaakt. In normatieve zin vertaalt een en ander zich in wezen in de maatstaf

500
501

Vgl. - met een wat andere invalshoek en verschillende accenten - Tjong Tin Tai 2006, p. 105 e.v.
Vgl. Kruithof 2007, p. 288 e.v.
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van de redelijk bekwame en redelijk handelende opdrachtnemer, doordat die maatstaf uitdrukt
wat van hem ‘mag worden verwacht’.
4.36

Ik licht dit toe aan de hand van een concreet voorbeeld op het terrein van de
beleggingsdienstverlening. Als het gaat om de bediening van klanten met een
beleggingsportefeuille, worden in de regel drie hoofdvormen van beleggingsdienstverlening
onderscheiden: het louter uitvoeren (of doorgeven) van orders (execution-only), het (mede)
adviseren over beleggingstransacties (beleggingsadvies) en het beheren van de desbetreffende
portefeuille (vermogensbeheer). Voor al deze vormen van beleggingsdienstverlening geldt een
loyaliteitsverplichting, maar het is duidelijk dat de reikwijdte daarvan, in termen van wat van
de beleggingsonderneming mag worden verwacht, per soort dienstverlening aanzienlijk
verschilt. Nog los van de evidente onderlinge verschillen, zijn de beleggingsdiensten op
zichzelf ook weer begrensd wat reikwijdte betreft. Zo is de orderuitvoerende
beleggingsonderneming gehouden aan een gelimiteerde best execution-regel en hoeft hij zich
niet tot het uiterste in te spannen om bijvoorbeeld de beste transactieprijs te realiseren.502
Handelen in het belang van de klant is in zoverre dus niet oneindig.

4.37

Bij de verplichting zorgvuldig te handelen buiten het kader van een loyaliteitsverplichting kan
de mate van zorgvuldigheid wel worden begrensd door de eigen belangen van degene die de
zorgvuldigheid moet betrachten, ook al hoeft dit niet altijd zo te zijn. Vaak is de inhoud van
een dergelijke zorgplicht namelijk zo precies bepaald of ingevuld door wet of rechtspraak, dat
de eigen belangen van de zorgplichtschuldenaar bij het bepalen van de mate van zorg of
zorgvuldigheid geen rol meer kunnen spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een zeer strikt
geformuleerde anti-overkrediteringsnorm of een letterlijk voorgeschreven
informatieverschaffingsverplichting.

4.38

Er is een duidelijke tendens gaande waarin de zorgplichten van een financiële onderneming in
een principal-to-principal-relatie, dus in de situatie dat een financiële onderneming zonder
meer een financieel product aanbiedt, steeds intenser en omvangrijker worden.503 Naarmate de
gewenste bescherming van de financiële consument en de particuliere belegger groeit en de te
betrachten zorg preciezer is en vaster is omlijnd, wordt het verschil tussen geen loyaliteit/wel
loyaliteit steeds kleiner en vervagen de grenzen tussen beide soorten rechtsverhoudingen. Het
toppunt van bescherming zou zijn dat de aanbieder verplicht wordt om in het belang van de
consument te handelen. Dan is het verschil tussen een agent-principal-relatie en een principal-

502

Vgl. Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 36.
Zie hierover ’t Hart 2013, die dit fraai uitdrukt door (sommige situaties) van een (zekere mate van) ‘begeleidingsplicht’ te
spreken.
503
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to-principal-relatie echter verdwenen. Nog los van de vraag of het wenselijk zou zijn om op
deze wijze een principal-to-principal-relatie te ‘herkwalificeren’, zou dit ertoe kunnen leiden
dat onduidelijkheid bestaat omtrent de inhoud en reikwijdte van de in het leven geroepen
loyaliteitsverplichting. Dán zou de kritiek van Van Baalen, Raas en Jansen zoals weergegeven
in § 4.32 wel houtsnijden.
Een actueel punt aangaande MiFID II
4.39

Dit laatste punt brengt mij op een actuele discussie met betrekking tot MiFID II, waarover ik
nog enkele opmerkingen maak.

504

MiFID II bevat de volgende definitie van het uitvoeren van

een order voor rekening van cliënten:505
‘optreden om overeenkomsten te sluiten tot verkoop of aankoop van één of meer financiële
instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten tot
verkoop van door een beleggingsonderneming of kredietinstelling […] uitgegeven financiële
instrumenten op het tijdstip van de uitgifte ervan’

4.40

Busch neemt aan dat hiermee wordt bereikt dat verkooptransacties door de bank met
betrekking tot door de bank zelf uitgegeven financiële instrumenten (zoals bijvoorbeeld
structured products en rentederivaten) worden aangemerkt als het uitvoeren van een order
(dus een beleggingsdienst), óók als de desbetreffende verkoop uitsluitend plaatsvindt op basis
van een zuivere principal-to-principal-verhouding.506

4.41

Silverentand en Sprecher vatten de definitie-uitbreiding echter zo op dat deze zich uitsluitend
uitstrekt tot transacties die worden aangegaan (‘uitgevoerd’) voor rekening van de klant.

507

Hun visie komt er op neer dat in MiFID II wordt verduidelijkt dat, kort gezegd, de
omstandigheid dat een order wordt uitgevoerd doordat de beleggingsonderneming (ook) als
contractuele wederpartij van de klant optreedt, niet tot gevolg kan hebben dat niet langer
sprake is van orderuitvoering.
4.42

Ik meen dat Silverentand en Sprecher het gelijk aan hun zijde hebben, vooral ook omdat de
lezing van Busch ertoe zou leiden dat beleggingsondernemingen, voor zover het de verkoop
van hun eigen producten betreft zoals hier bedoeld, in het geheel geen principal-to-principal
transacties meer zouden kunnen aangaan. Het lijkt mij wel zeer onwaarschijnlijk dat een

504

Zie ook reeds Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 160-161.
Art. 4 lid 1(6) MiFID II.
506
Zie Busch 2013, Busch 2015, p. 112-113 en Busch 2016.
507
Zoals wordt verondersteld door Silverentand & Sprecher 2012, p. 140, i.h.b. voetnoot 17. Zie voorts Silverentand &
Sprecher 2014, p. 144.
505
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dergelijk gevolg door de opstellers van MiFID II bedoeld zou zijn. Het spoort bovendien ook
niet met het gedefinieerde begrip zelf; het gaat om een definitie van het uitvoeren van orders
voor rekening van cliënten.508
4.43

Busch juicht de definitiewijziging (zoals door hem opgevat) ook toe omdat in de praktijk een
flinterdun en willekeurig onderscheid kan bestaan tussen de situatie dat een
beleggingsonderneming louter als contractuele tegenpartij een swaptransactie met een
instelling afsluit en de situatie dat de desbetreffende (bank)beleggingsonderneming zulks
tevens doet als ‘orderuitvoerder’ (er is dan sprake van self dealing of ‘Selbsteintritt’).

509

Dat

kan zo zijn, maar ik meen dat dit in de praktijk kan worden opgelost door van
beleggingsondernemingen te verlangen (en te verwachten) dat zij er in voorkomende gevallen
geen enkele twijfel over laten bestaan dat louter sprake is van een principal-to-principal
relatie en dus niet mede orderuitvoering (dus, ook, een agent-principal relatie).510 Dit kan de
beleggingsonderneming overigens niet bereiken door een dienovereenkomstige schriftelijke
511

vastlegging, maar dient ook overeen te stemmen met de feitelijke gang van zaken.
4.44

Overigens heb ik wel sympathie voor Busch’ standpunt vanuit beschermingsperspectief. Ik
kan zeer goed begrijpen dat het voor bepaalde klanten wenselijk kan zijn dat zij in een
principal-to-principal transactie met een bank(beleggingsonderneming) de facto dezelfde
bescherming genieten als wanneer te hunnen behoeve (tevens) sprake is van orderuitvoering,
maar dat kan in mijn visie niet worden bereikt door de door Busch verdedigde herkwalificatie
van een principal-to-principal relatie in een agent-principal relatie. Busch’ voorgestane
beleggersbescherming zou bijvoorbeeld wel kunnen worden bewerkstelligd door te bepalen
dat in een principal-to-principal relatie een passendheidstoets wordt uitgevoerd à la art. 4:24
Wft jº art. 80e BGfo Wft), of doordat wordt bepaald dat sommige transacties uitsluitend met
(eigen) advies mogen worden aangegaan (zodat een (pure) principal-to-principal relatie niet is
toegestaan).512

4.45

Bezien zal moeten worden of de implementatie van MiFID II op deze kwestie nader licht zal
doen schijnen. Op basis van juridisch-technische overwegingen ligt het als gezegd in mijn
ogen voor de hand dat daarbij de redenering van Silverentand en Sprecher gevolgd zal worden.
Misschien kan ter zake voor een praktische benadering worden gekozen door in de
wetsgeschiedenis te benadrukken dat in de relatie met niet-professionele beleggers als
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Zie ook Silverentand & Sprecher 2014, p. 144.
Zie bijvoorbeeld Busch 2013, p. 558.
510
Busch 2015, p. 112, noemt dit punt overigens ook.
511
Vgl. hierover Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 39-41.
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Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 161.
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uitgangspunt heeft te gelden dat sprake is van ‘orderuitvoering’, tenzij in alle opzichten
glashelder is gemaakt dat van een principal-to-principal relatie sprake is.513 Naar ik vermoed
zal het op basis van dat uitgangspunt niet veel voorkomen dat tussen een bank (respectievelijk
beleggingsonderneming) en een niet-professionele belegger binnen deze context een principalto-principal relatie tot stand komt.514
4.46

Het is trouwens opmerkelijk dat in de MiFID (II) geen specifieke informatieverplichtingen
zijn voorgeschreven met betrekking tot principal-to-principal transacties. Mogelijkerwijs
houdt dit verband met het feit dat voor het aanbieden van klassieke financiële instrumenten
(effecten zoals aandelen en obligaties) de prospectusplicht geldt. Hoe dit ook zij, met
betrekking tot niet-klassieke financiële instrumenten (zoals allerlei bilaterale
derivatenproducten) gelden thans in het geheel geen publiekrechtelijke voorschriften over
informatievoorziening. Dit zou naar mijn opvatting wel het geval moeten zijn, juist ook omdat
(bank)beleggingsondernemingen door het ‘aanbieden’ van bilaterale derivatenproducten een
specifieke rol op de financiële markten vervullen, die niet kan worden gelijkgesteld met
515

zuivere handel voor eigen rekening die op geen enkele wijze klant-gerelateerd is.

Als

gezegd geldt voor principal-to-principal transacties ingevolge MiFID (II) wel een algemene
zorgplicht.
De algemene (publiekrechtelijke) zorgplicht
4.47

In de volgende paragrafen maak ik enkele opmerkingen over noodzaak en nut van algemene
zorgplichten. Ofschoon mijn opvattingen over nut en noodzaak evenzeer gelden voor de
bepaling van art. 4:90 lid 1 Wft, werk ik een en ander hierna uit op basis van de bepaling van
art. 4:24a Wft.

4.48

Ik sta eerst stil bij de motivering van de regering voor de invoering van de algemene
zorgplicht van art. 4:24a lid 1 Wft. Deze motivering rust op twee pijlers, die nauw met elkaar
samenhangen:

516
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Zoals toegelicht in Broekhuizen & Silverentand 2008, p. 41, ligt dit uitgangspunt ook besloten in een standpunt dat de
Europese Commissie in 2007 heeft ingenomen.
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Nog daargelaten dat in de praktijk veelal – hoe dan ook – sprake zal zijn van advisering, zodat in elk geval uit dien hoofde
bescherming van de klant aan de orde is.
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Vgl. Tison 1999, p. 874.
516
Vgl. Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 6, p. 37-38.
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(a)

de wettelijke vastlegging (‘explicitering’)517 van de algemene zorgvuldigheidsnorm;

en
(b)

de creatie van een handhavingsmogelijkheid voor de AFM bij onzorgvuldig maar niet
specifiek - ingevolge de Wft - verboden gedrag.

4.49

Het is aldoor de bedoeling geweest dat de sub (b) bedoelde handhavingsmogelijkheid
uitsluitend wordt gebruikt ingeval van aperte - niet in de Wft (specifiek) voorziene zorgvuldigheidsschendingen, zodat de AFM niet met lege handen staat als een financiële
dienstverlener op een evident onzorgvuldige wijze omspringt met de belangen van klanten.

518

Du Perron en ik hadden reeds een dergelijke ingeperkte handhavingsbevoegdheid bepleit,
onder meer omdat de algemene zorgplicht anders op gespannen voet zou kunnen staan met het
legaliteitsbeginsel. Mét een dergelijke inperking zou strijd met het legaliteitsbeginsel zich naar
onze beoordeling niet snel voordoen: een evidente schending van de zorgvuldigheid zal dan uit
519

de aard van de zaak snel worden herkend - en door de rechter worden erkend.

In lijn

hiermee is er door de minister van Financiën steeds op gewezen dat - in zoverre - sprake is van
een vangnetbepaling (‘achter’ bestaande, specifieke, Wft-gedragsregels) die niet te pas en te
onpas door de AFM van stal kan worden gehaald.520 Niettemin is tijdens de parlementaire
behandeling van het voorstel voor art. 4:24a Wft de aandacht in belangrijke mate uitgegaan
naar pijler (b), waarschijnlijk mede doordat vanuit de sector in sterke mate de vrees werd geuit
dat de AFM op basis van de voorgestelde wettelijke algemene zorgplicht veel te veel naar
eigen goeddunken het gedrag van financiële dienstverleners zou kunnen sanctioneren.521 De
algemene zorgplicht zou aldus niet alleen strijdig zijn met het legaliteitsbeginsel; de AFM zou
voorts op basis van de algemene zorgplichtbepaling buiten het democratisch proces om (door
haar zelf handhaafbare) normen kunnen stellen. Volgens mij sneden de opgeworpen bezwaren
geen hout,

522

maar nu aan de bezwaren tijdens de parlementaire behandeling hoe dan ook

tegemoet is gekomen door een (nog) verdere inperking van de handhavingsmogelijkheden van

517

Vgl. § 4.4.
Zie Consultatietekst MvT §Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 17-18.
519
Broekhuizen & Du Perron 2012, p. 169-170. Vgl. ook Scheltema & Scheltema 2009, p. 53, die zich in verband met het
legaliteitsbeginsel weliswaar keren tegen het bestuursrechtelijk sanctioneren van een abstracte verbodsnorm zoals ‘handelen
in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt’, maar zulks anderzijds kennelijk wel toelaatbaar
achten als ‘de overtreder van een gedragsvoorschrift, hoe vaag ook geformuleerd, de onjuistheid van zijn gedrag (…) had
moeten beseffen (…)’.
520
Zie Consultatietekst MvT Wijzigingswet financiële markten 2014, p. 14 e.v.
521
Vgl. NVB Consultatiereactie Wijzigingswet financiële markten 2014, Bijlage I.
522
Zie ook Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 155.
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de AFM in de bepaling van art. 4:24a Wft op te nemen,523 laat ik deze discussie hier verder
rusten.
4.50

Een ander veel gehanteerd argument tégen de invoering van de algemene publiekrechtelijke
zorgplicht was dat de bestaande algemene civielrechtelijke zorgplicht reeds voldoende
consumentenbescherming zou bieden.524 Ook de Raad van State (Afdeling advisering) heeft
zich van dit argument bediend in zijn adviesrapport aan de regering over het voorgestelde art.
4:24a Wft, waar hij schrijft:525
‘De Afdeling concludeert dat aan de noodzaak voor bescherming van de afnemers van
financiële diensten door de (…) brede bijzondere zorgplicht in het civiele recht al tegemoet is
gekomen.’

4.51

Dit argument is niet sterk. Het is juist belangrijk dat gedragsnormen met betrekking tot
financiële markten gehandhaafd kunnen worden op basis van het privaatrecht en het
publiekrecht. Scheltema en Scheltema hebben zulks in hun preadvies uit 2009 op overtuigende
wijze voor het voetlicht gebracht.526 De belangrijkste redenen die zij aanvoeren kunnen als
volgt worden samengevat:
(i)

in hun aard ‘gevaarlijke’ financiële producten (zoals sommige effectenleaseovereenkomsten en hypotheekproducten) behoeven in opgaande markten niet tot
schade te leiden voor de betrokken afnemers, waardoor privaatrechtelijke handhaving
pas aan de orde zal kunnen komen in neergaande markten en het ‘te laat’ is;

(ii)

publiekrechtelijke handhaving is (wel al) direct mogelijk, dus ook als van (dreigende)
schade geen sprake is;

(iii)

publiekrechtelijke handhaving is in deze gevallen temeer aangewezen als het gaat om
een massale verkoop van de desbetreffende producten, aangezien de mogelijke schade
dan niet uitsluitend bestaat uit de optelsom van individuele schadeposten, maar ook
grote maatschappelijke schadekosten kan veroorzaken.

4.52

Juist na de kredietcrisis en een reeks van financiële schandalen, is het opmerkelijk dat de Raad
van State niet meer belang heeft willen toekennen aan de mogelijkheid om bijtijds

523

Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 632, nr. 14 en art. 4:24a lid 3 Wft.
Zie hierover bijvoorbeeld Lieverse 2013.
525
Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 4, p. 3; daarmee instemmend Raas 2013, p. 14-15.
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Scheltema & Scheltema 2009, p. 43 e.v.
524
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onvoorziene schadelijke financiële praktijken aan te pakken. Het argument van de Raad dat de
Wft voor de AFM ‘in het algemeen’ reeds voldoende mogelijkheden bevat om
zorgvuldigheidsschendingen te lijf te gaan, is eveneens opmerkenswaardig. ‘Black Swans’527
kunnen immers ook opduiken in de hoedanigheid van financiële producten die consumenten in
zeer ernstige mate kunnen schaden. Wat dit betreft is het eigenlijk ook opvallend dat de
financiële sector zelf de algemene publiekrechtelijke zorgplicht zo koel heeft ontvangen:
goedwillende financiële ondernemingen zullen er toch ook garen bij spinnen als
kwaadwillende concurrenten vroegtijdig kunnen worden aangepakt.
4.53

528

Lieverse heeft betoogd dat art. 4:24a Wft overbodig is, onder meer omdat art. 4:25 Wft in de
mogelijkheid voorziet om (op zeer korte termijn) door middel van een algemene maatregel van
bestuur regels te stellen die de desbetreffende gedragingen verbieden.529 Vanuit
handhavingsperspectief (pijler b) is het punt van Lieverse valide, maar in haar argumentatie
wordt geen gewicht toegekend aan de normerende kant (pijler a) van art. 4:24a Wft. Volgens
mij ontleent de bepaling art. 4:24a Wft juist ook daaraan haar belang. Voor deze normerende
kant van de bepaling en de positieve effecten die daarvan kunnen uitgaan, is in het debat over
de wenselijkheid van de algemene zorgplicht te weinig oog geweest, zeker ook in het licht van
het klant centraal-principe.

4.54

Ik begin met een basaal punt: het lijkt mij moeilijker te verdedigen dat géén algemene
zorgplicht voor financiële dienstverleners in de Wft is neergelegd dan dat deze wél in de Wft
is opgenomen.

530

Dit geldt temeer nu - voor zover mij bekend - noch vanuit de praktijk noch

in de juridische literatuur principiële bezwaren tegen de reeds bestaande (gelijksoortige)
algemene zorgplicht voor beleggingsondernemingen uit hoofde van art. 4:90 lid 1 Wft zijn
opgeworpen.
4.55

Tijdens de parlementaire behandeling - die eveneens vooral in het teken heeft gestaan van
pijler (b) - is over de normerende kant van art. 4:24a Wft (pijler (a)) het volgende
opgemerkt:531
‘Naast het creëren van een vangnet onder de specifieke regels in de Wft, dient het wetsvoorstel
echter ook tot verankering van het uitgangspunt dat een financiëledienstverlener te allen tijde
op zorgvuldige wijze moet omgaan met de belangen van de klant. Explicitering van deze
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zorgplicht kan volgens de regering een disciplinerende werking hebben op
financiëledienstverleners en bijdragen aan de gewenste cultuuromslag in de financiële sector.’

4.56

Ik meen wat dat laatste betreft inderdaad dat de aanwezigheid van een door de AFM
handhaafbare algemene zorgplicht vooral ook een gunstig disciplinerend effect op financiële
ondernemingen zal kunnen hebben. Een niet precies gedefinieerde verplichting tot zorgvuldig
gedrag zal ertoe (moeten) leiden dat financiële ondernemingen zich er steeds van moeten
vergewissen dat de wijze waarop zij in algemene zin opereren en zich op de financiële
markten gedragen zorgvuldig is, en dat zal zonder twijfel tot gevolg hebben dat (al dan niet
bedoeld) apert onzorgvuldig gedrag zich minder snel zal kunnen manifesteren.532

4.57

De bepaling van art. 4:24a Wft zal evenzeer een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste
cultuuromslag in de financiële sector, hoewel dat effect, zoals ik in hoofdstuk zeven uiteen zal
zetten, groter kan zijn als de algemene zorgvuldigheidsnorm wordt ingebed in een specifiek
daarop toegespitste regeling. Om haar rol als aanjager van een cultuur waarin zorgvuldige
klantbehandeling een vanzelfsprekendheid is kracht bij te kunnen zetten, is het in mijn
opvatting ook wenselijk dat de AFM op een proactieve wijze periodiek haar visie bekend
maakt omtrent (on)zorgvuldig gedrag.533 Die zienswijzen hoeven vervolgens geen vaststaande
gedragsnorm te worden waarvan financiële ondernemingen niet kunnen afwijken, maar zij
kunnen wel een bijdrage leveren aan het creëren van gedeelde (maatschappelijke) opvattingen
over gewenst gedrag in de financiële sector. Zo kan de algemene zorgplicht voor de AFM een
steun in de rug zijn bij het verwezenlijken van haar toezichtthema ‘klantbelang centraal’.534

Is art. 4:24a Wft ruim genoeg voor klant centraal?
4.58

Dit brengt mij op de vraag in hoeverre de norm van art. 4:24a Wft, in combinatie met andere
gedragsregels, het klantbelang centraal principe ‘dekt’. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, dient allereerst nagegaan te worden wat klantbelang centraal in de context van
zorgvuldige klantbehandeling nu precies inhoudt.

4.59

Veelal wordt de zorgplicht die financiële ondernemingen ten opzichte van hun klanten moeten
betrachten opgevat als een bepaalde zorgverplichting in een bilaterale (precontractuele of
contractuele) relatie.535 Klantbelang centraal wordt ook vaak benaderd vanuit het perspectief
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van deze ‘bilaterale’ (algemene) zorgplichten (en/of gedragsregels),536 hoewel zorgvuldige
klantbehandeling ook wel in een wat ruimer perspectief wordt geplaatst.537
4.60

Nu lijkt het in de rede te liggen dat een zorgvuldige (bilaterale) klantbehandeling geborgd
wordt doordat de zorgvuldige klantbehandeling wordt ondersteund en bevorderd in en door
alle relevante bedrijfsprocessen van de desbetreffende financiële onderneming. Niettemin lijkt
dit inzicht pas de laatste jaren, mede naar aanleiding van de kredietcrisis, gemeengoed te zijn
geworden. Dezer dagen is iedereen het er bijvoorbeeld wel over eens dat onjuist vormgegeven
interne en externe beloningsstructuren zorgvuldige klantbehandeling in de weg kunnen staan
en dat zorgvuldig advies alleen het gewenste effect kan sorteren voor zover financiële
producten zijn ontwikkeld met het klantbelang voor ogen.538

4.61

In lijn hiermee behelst klantbelang centraal zoals dit door de AFM wordt bezien als het ware
een ‘holistische’ benadering van zorgvuldige klantbehandeling. Ten opzichte van de betekenis
van klant centraal als zorgplichten/gedragsregels in bilaterale klantrelaties, behelst deze
benadering méér omdat het impliceert dat de bedrijfsvoering in al haar facetten op zorgvuldige
klantbehandeling is gericht (daarin is geborgd), zodat in zoverre in alle geledingen van de
bank de belangen van klanten centraal staan. Het gaat er in wezen ook om dat klantbelang
centraal in de organisatiecultuur van financiële ondernemingen zit gebakken.539 De holistische
benadering is een open normstelling doordat de wijze waarop klant centraal - zoals daarin
bedoeld - precies wordt vormgegeven, niet door middel van gedetailleerde regels wordt
voorgeschreven. Het gaat om maatwerk op instellingsniveau. Binnen deze context kan het
recht duidelijk grenzen aan inzichten over klant centraal uit andere disciplines dan het recht
(zoals bijvoorbeeld marketing), welke inzichten dienstig kunnen zijn bij de verwezenlijking
van de holistische benadering van zorgvuldige klantbehandeling.540

4.62

Het is in mijn ogen niet geheel duidelijk of deze holistische benadering van zorgvuldige
klantbehandeling nu ook in Toekomstgericht Bankieren 2015 besloten ligt. Daarin wordt
benadrukt dat ‘de’ zorgplicht in de cultuur van de bank moet zijn verankerd.541 Op zich kan
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die formulering betrekking hebben op bilaterale zorgplichten,542 maar vanwege de in
Toekomstgericht Bankieren uitgesproken klantgerichtheid,543 wijst het toch eerder in de
richting van een holistische benadering.
4.63

De holistische betekenis van klant centraal wordt in mijn opvatting niet gedekt door art. 4:24a
Wft en evenmin door een andere uit hoofde van de Wft geldende regel. Men kan zich daarom
afvragen of art. 4:24a Wft niet te beperkt is opgesteld. Het ware beter geweest – en het is ook
nu nog wenselijk – dat de bepaling een ruimere strekking verkrijgt. Teneinde ook direct art.
4:90 lid 1 Wft te ‘vangen’, zou een separate bepaling in het leven kunnen worden geroepen.
Overigens meen ik dat de grondslag voor deze nadere norm in de algemene zorgplichten zelf
besloten ligt.

4.64

Hiervoor merkte ik al op dat de AFM periodiek haar visie bekend dient te maken omtrent
(on)zorgvuldig gedrag. Als gezegd hoeft die visie geen vaste regel te zijn of te worden, maar
uiteraard zullen deugdelijk onderbouwde zienswijzen van de AFM zich wel kunnen
ontwikkelen tot algemeen aanvaarde zorgverplichtingen met betrekking tot bepaalde financiële
diensten of producten. Dit is een proces van rechtsontwikkeling op basis waarvan
gedragsnormen kunnen worden gevormd die bij niet-naleving een evidente
zorgvuldigheidsschending kunnen opleveren als bedoeld in art. 4:24a Wft (respectievelijk art.
4:90 lid 1 Wft). Ook in civiele procedures zullen de inzichten van de AFM als professionele en
deskundige toezichthouder waardevol zijn, doordat zij kunnen dienen als vertrekpunt op basis
waarvan in de concrete bilaterale kwestie recht kan worden gedaan. In dit verband is het
uiteraard van groot belang dat de AFM steeds zoveel mogelijk transparantie betracht, onder
meer ook in het kader van doorlopend toezicht op klantbelang centraal en de dashboardmodules die zij in dat verband hanteert.

4.65

Vaak overigens zal in een civiele procedure de door de AFM geuite zienswijze omtrent
zorgvuldig gedrag geen rol van betekenis (kunnen) spelen, omdat de desbetreffende zienswijze
civielrechtelijke schadetoetsen niet kan doorstaan. Een voorbeeld daarvan lijkt mij de
zogenaamde dakpannenconstructie die banken in het verleden pleegden toe te passen. Zij
lokten in die constructie nieuwe spaarklanten met hoge rentes, die ten aanzien van (enige tijd)
zittende spaarklanten niet (langer) werden toegepast. Dit is vanuit publiek perspectief
onzorgvuldig - niet eerlijk - te noemen (en de AFM heeft deze kwestie dan ook bij de banken
aangekaart),544 maar een civiele rechter zal een klagende zittende spaarklant naar ik verwacht
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voorhouden dat hij zijn ‘schade’ kan voorkomen door zijn spaarrekeningrelatie elders voor te
zetten.
4.66

Zonder dit punt nu volledig uit te werken, maak ik op deze plek ten slotte nog een paar
algemene opmerkingen over de vraag of civiele rechters strengere gedragsnormen mogen
hanteren dan de gedragsnormen die voortvloeien uit Europese richtlijnen die uitgaan van
maximumharmonisatie.545 Ik meen dat de civiele rechter die ruimte in elk geval heeft voor
zover daartoe aanleiding bestaat op basis van de concrete feiten en omstandigheden van het
specifieke geval.546 Het civiele recht moet steeds kunnen leiden tot rechtvaardige uitkomsten
in concrete situaties en kan zich niet laten begrenzen door normen die uit de aard van de zaak
geen rekening kunnen houden met specifieke feiten en omstandigheden. Het civiele recht moet
ten opzichte van het publieke recht flexibel zijn. Overigens vraag ik mij af of in de discussie
over deze kwestie niet te weinig gewicht wordt toegekend aan algemene
zorgvuldigheidsnormen die ook in Europese publieke regelgeving voorkomen. Als voorbeeld
noem ik de bepaling van art. 4:90 lid 1 Wft die als gezegd is gebaseerd op art. 19 lid 1 MiFID.
Deze laatste bepaling schrijft algemene zorgvuldigheid voor en is ruimer dan de optelsom van
de specifieke gedragsregels die uit hoofde van MiFID gelden.547 Dit betekent dat de
beoordelingsruimte voor de civiele rechter ook in zoverre een gegeven is.

Waarheen, waarvoor en, vooral, voor wie?
4.67

Deze woorden, waarmee ik het volgende onderwerp inluid, zijn afgeleid van de titel van een
publicatie van Bierens over de bancaire zorgplicht.

548

Hij plaatst de bancaire zorgplicht op

interessante wijze binnen ‘de soms weerbarstige en voortdurend wijzigende publiekrechtelijke
en maatschappelijke context’. Ik citeer een passage uit zijn artikel dat een fraaie inleiding
vormt op het vervolg van dit hoofdstuk:
‘Het ontwerp van een systeem waarbij financiële consumenten werkelijk effectief worden
beschermd, verlangt een meer fundamentele heroverweging. Daarbij dient naar mijn mening de
persoon van de financiële consument, met zijn menselijke tekortkomingen, het uitgangspunt te
vormen. Met andere woorden, niet alleen de klant, zoals nu gepropageerd door en voor
marktpartijen, maar ook de mens centraal.’549
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Bouwstenen voor effectieve(re) bescherming
4.68

In het derde deel van dit hoofdstuk wil ik proberen enkele bouwstenen voor een dergelijk door
Bierens bedoeld systeem aan te dragen. Ik richt mij daarbij in het bijzonder op de inhoud van
zorgplichten en de manier waarop banken deze toepassen.

4.69

Een andere bouwsteen van financieel toezicht die in dit verband van groot belang is, te weten
de manier waarop van overheidswege toezicht wordt gehouden, blijft goeddeels buiten
beschouwing. Op deze plek zeg ik er in algemene zin over dat de wijze waarop een
gedragstoezichthouder problemen signaleert en aanpakt in belangrijke mate bepalend is voor
550

effectieve consumentenbescherming.

Dergelijke ‘law in action’ is daarvoor misschien wel

belangrijker dan ‘law in the books’, ofschoon het eerste in mijn opvatting niet buiten het
laatste kan.
4.70

Een kwestie die (ook) buiten mijn afbakening valt, betreft de educatie van financiële
consumenten. Algemeen wordt erkend dat mensen slecht uit de voeten kunnen met financiële
onderwerpen.
552

maken,

551

Er worden tal van initiatieven ontwikkeld om mensen op dit vlak vaardiger te

maar voor zover ter zake al optimisme bestaat wordt ervan uitgegaan dat dit een

proces van zeer lange adem is.

553

Dit nogal sombere beeld van de (leer)capaciteiten van de

financiële consument, wordt bestreden door de Duitse psycholoog Gigerenzer, die in
hoofdstuk twee al even ten tonele werd gevoerd. In de visie van Gigerenzer is het belangrijk
en mogelijk om mensen risk savvy te maken. Hiermee bedoelt hij niet alleen dat mensen een
basisbegrip hebben van (kenbare) risico’s, maar ook dat zij kunnen omgaan met (niet-kenbare)
onzekerheid. Enige behendigheid op dit vlak zou mensen in de ogen van Gigerenzer veel
autonomer kunnen maken dan zij thans zijn, óók waar het financiële aangelegenheden betreft.
Pessimistische critici probeert Gigerenzer de mond te snoeren door erop te wijzen dat een paar
honderd jaar geleden weinigen zouden hebben geloofd dat zoveel mensen zouden kunnen
leren lezen en schrijven.554 Dit zijn prikkelende gedachten en ideeën, die in mijn opvatting
nadere analyse en verkenning verdienen.
4.71

Dit geldt trouwens in meer algemene zin voor de onderzoekthema’s van Gigerenzer en zijn
collega-onderzoekers. Zoals vermeld in § 2.141 verrichten zij onderzoek naar fast and frugal
heuristieken, dat wil zeggen vuistregels die beslissers in korte tijd en op basis van slechts een
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minimale hoeveelheid informatie naar redelijke beslissingen voeren. Als uit dit onderzoek
financiële consumenten handvatten kunnen worden aangereikt ter verbetering van hun
financiële keuzes, dan kan zulks uiteraard waardevol zijn.
Tussen autonomie en paternalisme
4.72

In discussies en beschouwingen over de vraag in hoeverre financiële consumenten moeten
worden beschermd in hun relatie met banken en andere financiële ondernemingen, spelen de
begrippen autonomie en paternalisme een rol van betekenis.555 Onder autonomie wordt
verstaan het recht van een persoon om zelf keuzes te maken en deze vervolgens te
realiseren.556 Paternalisme kan worden opgevat als de tegenpool van autonomie.557
Traditioneel is ons privaatrecht gegrond op het beginsel van partijautonomie - met als
uitvloeisel bijvoorbeeld de contractsvrijheid -, maar paternalisme speelt daarin ook een grote
rol.558 Er wordt in dat verband wel gesproken over een spanningsveld tussen autonomie en
paternalisme.559 Die spanning is bijvoorbeeld voelbaar in het effectenrecht met betrekking tot
particuliere beleggers.560 Soms worden zij tegen zichzelf in bescherming genomen,
bijvoorbeeld doordat tegen hun wil in orders in derivatencontracten niet worden uitgevoerd
vanwege een margetekort.561 In het algemeen geldt dat de normen van het financiële
toezichtrecht de laatste jaren paternalistischer zijn geworden.562 Een belangrijk voorbeeld
hiervan is de regulering van consumentenkredietverstrekking. Ingevolge steeds stringentere
normen wordt het bedrag dat kan worden geleend meer en meer aan banden gelegd. Deze
ontwikkelingen laten onverlet dat in algemene zin de autonomie van de klant bij de zorgplicht
voorop staat. Dit is het vertrekpunt in de Wft en wordt mede - anders dan soms wordt
aangenomen - in de rechtspraak van de Hoge Raad als uitgangspunt gehanteerd.563 Mede door
de groeiende inzichten omtrent de beperkte rationaliteit van financiële consumenten, ligt het in
de verwachting dat de invloed van paternalisme in het hen beschermende recht nog verder zal
toenemen.564

4.73

Met die laatste constatering is niet gezegd dat paternalisme de overhand zal krijgen of zou
moeten krijgen. Steeds moet worden bezien of en in hoeverre paternalisme aangewezen of
gerechtvaardigd is - of anders gezegd, waar de grens moet liggen van de autonomie van de
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klant en de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en besluiten. In
discussies over de vraag hoever de zorgplicht van banken of andere financiële ondernemingen
ten opzichte van hun klanten moet reiken, komt steevast het argument naar voren dat klanten
niet teveel moeten worden ‘betutteld’.565 Ook in juridische publicaties komt men het argument
tegen dat de zorgplicht te paternalistisch is.566 Paternalisme heeft aldus een negatieve
connotatie, wellicht doordat het vraagstuk veelal wordt benaderd met een rationele, autonome,
persoon voor ogen die in staat moet zijn om zijn eigen zaakjes te regelen.567 Het is echter de
vraag of het zinvol is om paternalisme op deze manier tegemoet te treden. Conly zet het scherp
neer:568
‘It is said that to control people’s choices in such ways fails to respect their autonomy, because
we interfere with their ability to direct their lives according to their own reasoning. If some
people choose poorly, that is unfortunate for them, but it is their own responsibility, and
interfering, even with the most benevolent intent and the most beneficent effect, ignores that
these are rational agents who have the right to make their own choices. I argue that, in fact,
autonomy is not all that valuable; not valuable enough to offset what we lose by leaving people
to their own autonomous choices. The truth is that we don’t reason very well, and in many
cases there is no justification for leaving us to struggle with our own inabilities and to suffer
the consequences. Those who say we should respect autonomy by letting people hurt
themselves irreparably do not, on my view, show as much respect for human value as they
purport to. The common rationale for letting people choose poorly is that autonomy requires
that people suffer the results of their own actions, for good or ill, but here respect becomes a
justification for inhumanity: the principle that those who fail deserve to fail isn’t one that is
geared to support equality and mutual respect. What we need to do is to help one another avoid
mistakes so that we may all end up where we want to be.’

4.74

Conly behandelt in haar boek overigens prangende actuele maatschappelijke kwesties, zoals
toenemende obesitas, onverdroten rookverslaving en aanhoudende problematische
schuldsituaties. In de visie van Conly is paternalisme door middel van rigoureuze
overheidsinterventie (zoals een algemeen rookverbod) gerechtvaardigd in die gevallen waarin
mensen keuzegedrag ten toon spreiden (zoals roken) dat leidt tot desastreuze gevolgen en moet
autonomie niet worden gezien als een verworvenheid die zo zwaar weegt dat daaruit
voortvloeiende negatieve consequenties voor lief moeten worden genomen. Ik vermoed dat de
standpunten van Conly in ons land door velen als te bevoogdend worden aangemerkt, maar
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hoe dan ook legt zij bloot dat het ideaal van de autonome mens bepaald ongunstige kanten
kent. Het lijkt mij dan ook onbetwist dat ten minste enige beïnvloeding van eigen schade
berokkenend gedrag wenselijk kan zijn en/of gerechtvaardigd is.569 Dergelijke beïnvloeding
kan van overheidswege plaatsvinden, maar kan tevens in contractuele verhoudingen op basis
van de zorgplicht aan de orde zijn (in dat laatste geval kan worden gesproken van
‘contractueel paternalisme’). Beide beïnvloedingsmogelijkheden komen in het navolgende aan
bod.
Maar wat is paternalisme eigenlijk?
4.75

Thans sta ik eerst kort stil bij de vraag wanneer nu eigenlijk van paternalisme sprake is. Een
klassieke omschrijving luidt als volgt:570
‘By paternalism I shall understand roughly the interference with a person's liberty of action
justified by reasons referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests or
values of the person being coerced.’

4.76

Bij paternalisme gaat het om de bemoeienis met het keuzegedrag van een persoon om diens
eigen bestwil. Voor zover de bemoeienis plaatsvindt doordat het keuzegedrag leidt tot
negatieve gevolgen voor derden, is derhalve geen sprake van paternalisme. Voor tegenstanders
van paternalisme bestaat alleen in het laatste geval een rechtvaardiging om in te grijpen in
iemands autonomie. In literatuur over paternalisme (van overheidswege) wordt ter
onderbouwing hiervan vaak de volgende passage uit het werk On Liberty uit 1859 van John
Stuart Mill aangehaald:571
‘(…) the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a
civilised community, against his will, is to prevent harm to others.’

4.77

Dit harm principle zal in de tijd van Mill een werkbaar criterium zijn geweest, dezer dagen
lijkt de bruikbaarheid niet erg groot meer. Nu kan men in veel gevallen waarin de vraag
opkomt of paternalisme al dan niet gerechtvaardigd is, linksom of rechtsom wel
beargumenteren dat door het desbetreffende gedrag de belangen van derden worden geschaad.
Zo lijden derden door het gedrag van rokers schade door meeroken en kost zwaarlijvigheid
onze samenleving jaarlijks miljarden euro’s aan extra uitgaven voor gezondheidszorg en
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gederfde arbeidsproductiviteit wegens ziekteverzuim.572 Het geldt in het bijzonder ook voor
gedrag op de financiële markten: de ratio van publieke regels ter bescherming van financiële
consumenten is vaak immers mede de veiligstelling van de belangen van anderen dan degene
die wordt beschermd, bijvoorbeeld wanneer die regels mede de adequate functionering van de
financiële marken ten doel hebben (hetgeen een publiek belang is).
Autonomie nader beschouwd
4.78

Ik laat dit - nogal formalistische - punt verder voor wat het is, omdat het naar mijn oordeel niet
op de eerste plaats moet gaan of in een specifieke situatie wel of niet sprake is van
paternalisme, maar om de volgende kwesties:
(i)

op welke wijze kan de autonomie van financiële consumenten worden geoptimaliseerd,
zodat zij beter in staat zijn om beslissingen te nemen die aansluiten op hun eigen
belangen;

en - voor zover (i) niet leidt tot de gewenste resultaten (ii)

in welke gevallen moet de autonomie van financiële consumenten - geheel of ten dele
- worden beperkt.

4.79

Het optimaliseren van de autonomie van de financiële consument, waarop vraag (i) betrekking
heeft, kan in navolging van Nieuwenhuis als fraternalisme worden aangeduid. Het
(gedeeltelijk) uitschakelen van de autonomie van de financiële consument, waarop vraag (ii)
ziet, zou ik, ook weer in navolging van Nieuwenhuis, paternalisme willen noemen.573

4.80

De vragen uit § 4.78 waren altijd al belangrijk, maar met name vraag (i) is door de opmars van
onder meer de gedragseconomie in een ander daglicht komen te staan en heeft dezer dagen
mede een actuele dimensie door de opkomst van nieuwe bedieningsconcepten voor financiële
dienstverlening, welke opkomst samenhangt met technologische ontwikkelingen.574 Die
nieuwe bedieningsconcepten kunnen wellicht op een zodanige wijze worden ingericht dat zij
klanten autonomer maken, bijvoorbeeld doordat zij op een voor de klant gunstige - in de zin
van: beschermende - wijze inspelen op diens beperkte rationaliteit.575 Hier ligt een uitdaging
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voor banken en andere financiële ondernemingen, maar tevens voor regelgevers en
toezichthouders.
4.81

Het is in het kader van deze studie niet mijn bedoeling om voor de in § 4.78 opgeworpen
vragen met betrekking tot specifieke financiële diensten of financiële producten naar concrete
antwoorden te zoeken. Ik wil mij beperken tot het maken van algemene opmerkingen. Ik heb
daarbij in beginsel het oog op een financiële consument die zelfstandig een financieel product
bij of via een bank aanschaft, dus zonder dat hij door de bank wordt geadviseerd (of, voor
zover het gaat om financiële instrumenten, zonder dat de bank diens vermogen beheert). In de
praktijk wordt de situatie die ik hier op het oog heb in algemene zin wel aangeduid als
execution-only, maar het gebruik van die terminologie lijkt mij niet zuiver. Van execution-only
spreek ik uitsluitend in het geval dat een beleggingsonderneming een order in een financieel
instrument ontvangt en doorgeeft of uitvoert. Het gaat bij execution-only om het uitvoeren van
een opdracht die is gericht op het realiseren van een transactie zonder dat die
opdrachtuitvoering gepaard gaat met het geven van advies (in de zin van de Wft). Bij
execution-only is sprake van een principal-agent verhouding tussen de klant en de bank.
Hiervan kan overigens ook sprake zijn als de bank als bemiddelaar (in de zin van de Wft)
optreedt, maar die rechtsfiguur laat ik hier buiten beschouwing, omdat ik ervan uitga dat een
bank (vrijwel) steeds tevens zal adviseren als zij bemiddelt. Onder execution-only versta ik
hoe dan ook niet het geval dat de bank louter een financieel product aanbiedt of, als sprake is
van een financieel instrument, voor eigen rekening een transactie met een klant aangaat (er is
in die gevallen sprake van een principal-to-principal relatie). Het zijn die laatstbedoelde
gevallen én de situatie waar sprake is van execution-only, waarin de klant eigenstandig een
keuze maakt voor een financieel product en/of een investeringsbeslissing neemt.

Niet veel animo voor rigoureuze maatregelen
4.82

Ik begin met de constatering dat de laatste jaren is gebleken dat er weinig (politieke) animo
bestaat om relatief rigoureuze beleidsmaatregelen te treffen waar het de inperking van de
autonomie van financiële consumenten betreft. Ik doel dan bijvoorbeeld op de suggestie van ’t
Hart en Du Perron om een adviesplicht in het financieel toezichtrecht te introduceren voor
zover het primaire financiële behoeften betreft, zoals woningfinanciering en (derde pijler)
financiering van de oudedagvoorziening. Daarnaast denk ik aan het idee van Van Dyck om
zelfstandig beleggen alleen mogelijk te maken voor de belegger die op basis van opt-out heeft
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besloten geen gebruik te willen maken van een professionele tussenschakel die hem bij het
nemen van beleggingsbeslissingen inhoudelijk ondersteunt.576
4.83

Uit de constatering in de vorige paragraaf kan worden afgeleid dat de mogelijkheden voor
antwoorden op vraag (ii) uit § 4.78 praktisch gezien niet erg groot zijn. Dat neemt niet weg dat
de gedane suggesties nog steeds als waardevol moeten worden beschouwd. Ik sluit geenszins
uit dat zij - dan wel varianten daarop - op enig moment in de toekomst alsnog zullen worden
omhelsd. Dat zal in mijn opvatting uiteindelijk moeten afhangen van de antwoorden die
worden gevonden op vraag (i) uit § 4.78 en - vooral ook - wat het effect daarvan is op de
kwaliteit van beslissingen die financiële consumenten nemen. Daarbij moet in mijn ogen niet
alleen worden gekeken naar de (financiële) gevolgen voor de desbetreffende financiële
consument, maar dienen met name ook publieke belangen in aanmerking te worden genomen,
zoals het belang van duurzame financiële stabiliteit. Als publieke belangen evident in de knel
komen, moet dat ook weer zwaar wegen in het kader van vraag (ii).

Optimalisatie van autonomie – of (toch) paternalisme?
4.84

Het vinden van antwoorden op de vraag op welke wijze de autonomie van financiële
consumenten kan worden geoptimaliseerd (vraag (i) uit § 4.78), is overigens bepaald niet
eenvoudig. Met de constatering dat mensen vaak niet rationeel handelen en zelfs systematisch
beperkt rationeel zijn, is weliswaar in beeld gebracht dat klassieke reguleringsmethoden van
informatieverstrekking niet altijd effectief (kunnen) zijn, maar de vaststelling als zodanig
betekent nog niet dat nieuwe, wel effectieve, reguleringsmethoden voor het oprapen liggen.
Hiervoor is nog veel onderzoek nodig evenals - dat lijkt mij een essentiële stap - een breed
gedragen besef dat inzichten over beperkte rationaliteit oplossingen kunnen bieden waarmee
uiteindelijk iedereen is gediend.

4.85

Het is mede om die reden toe te juichen dat de toezichthouders in ons land op dit terrein een
voortrekkersrol vervullen.577 Zowel DNB als de AFM zijn in dit verband actief, maar binnen
het verband van dit hoofdstuk wil ik stilstaan bij een rapport van de AFM uit 2015 over
onderzoek naar het gedrag van zelfstandige (execution-only) beleggers.578 Dat onderzoek biedt
niet alleen inzicht in beleggersgedrag, maar legt vooral ook bloot dat de huidige regels voor
beleggersbescherming, die uitgaan van een rationele belegger, hun doel in grote mate missen.
Daarnaast biedt het onderzoek aanknopingspunten voor nader onderzoek die ons op het vlak
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van beleggersbescherming vooruit kunnen helpen. Ik bespreek het onderzoek niet in detail,
doch vermeld een paar aspecten, mij daarbij in het bijzonder ook toeleggend op aspecten die
handvatten bieden voor algemene antwoordrichtingen op de vraag (i) uit § 4.78, de vraag dus
naar de optimalisatiemogelijkheden van autonomie.
4.86

In deze paragraaf noem ik enkele bevindingen uit het rapport van de AFM, om er in de
volgende paragrafen enige opmerkingen over te maken, overigens ook weer met
gebruikmaking van het rapport. Uit het onderzoek van de AFM blijkt onder meer dat beleggers
zich veelal onvoldoende rekenschap geven van hun beleggingsdoelstelling respectievelijk de
wijze waarop zij die beleggingsdoelstelling het beste kunnen realiseren.579 Daarnaast komt uit
het onderzoek naar voren dat beleggers niet altijd rationele uitgangspunten volgen in hun
streven om op een veilige wijze te beleggen: in plaats van zich te richten op een goed
gespreide portefeuille, beleggen zij bijvoorbeeld eenzijdig door uitsluitend in bekende
Nederlandse fondsen te beleggen.580 Voorts blijkt dat kennis van en ervaring met beleggen
geen goede graadmeter zijn voor het nemen van verstandige beleggingsbeslissingen, onder
meer vanwege de aanwezigheid van hardnekkige biases; daardoor wordt onder meer
overmatig gehandeld. Klaarblijkelijk, aldus de AFM, is het hebben van kennis over en
ervaring met beleggen iets anders dan het toepassen van die kennis en ervaring op het eigen
beleggingsgedrag, vooral als beleggers zich laten leiden door intuïtie.581

4.87

In het rapport wijst de AFM erop dat het mogelijk is te proberen de beleggers het ‘rationele
pad’ op te bewegen, bijvoorbeeld door hen te voeden met kennis of hen te ‘ontbiasen’. Met dat
laatste wordt bedoeld dat de belegger wordt geconfronteerd met de ongunstige kanten van zijn
(beperkt rationeel) gedrag, zodat hij zijn gedrag direct kan aanpassen dan wel daarvan kan
leren (dus: zich de volgende keer niet weer laat leiden door de bias).582 De AFM lijkt gematigd
optimistisch over deze route en noemt een alternatieve methode, waarin zij meer lijkt te zien,
althans op de korte termijn: het veranderen van de (online) keuzeomgeving waarin de belegger
beslissingen neemt. Het gaat hier om het aanpassen van de zogenaamde keuzearchitectuur.583
In wezen komt dit erop neer dat de ‘(online) omgeving zodanig moet worden ingericht dat [de
zelfstandige beleggers] gemakkelijk verstandige beleggingsbeslissingen kunnen nemen’. Een
concreet voorbeeld dat de AFM noemt is de wijze waarop de risicobereidheid van de belegger
wordt vastgesteld: dit kan kennelijk beter worden gedaan door te kijken naar iemands relatieve
risicobereidheid (dus gerelateerd aan het risico dat anderen nemen) dan dat wordt gevraagd
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naar risicobereidheid in absolute zin. Verder noemt de AFM het hanteren van slimme defaults,
zodat iemand, zo vertaal ik het, de juiste kant op wordt gedirigeerd. Ik besluit deze paragraaf
met de laatste inhoudelijke opmerking van de AFM in het rapport:584
‘Maatregelen die de vrijheid van beleggers beperken, zullen paternalistisch of betuttelend
worden bevonden door een grote groep beleggers. De beleggers die het meeste zouden
profiteren van beschermende maatregelen zijn vermoedelijk de felste tegenstanders.
Gedragswetenschappelijke inzichten bieden aanknopingspunten om beleggers effectief te
beschermen zónder hun vrijheid in te perken.’

Nudges (en andere interventies)
4.88

Het is opmerkelijk dat de AFM de term nudge niet hanteert,585 terwijl duidelijk is dat het
gebruik daarvan wordt voorgesteld. Nudges kunnen immers worden gedefinieerd als de
bemoeienis met het gedrag van een persoon om deze de juiste kant op te bewegen, zonder de
persoon te beletten de andere kant op te gaan. Bedacht moet worden dat nudges niet een
volledig nieuw fenomeen zijn. Strikt genomen is een herinnering een nudge en een
waarschuwing kan zeker als zodanig worden beschouwd.586 Nudges komen in vele vormen
voor en kunnen op velerlei wijzen worden ingezet, onder meer ook binnen de context van het
financiële toezichtrecht. De vraag hoe het financiële toezichtrecht kan worden toegespitst op
het daadwerkelijke gedrag van mensen vormt een interessant en belangrijk onderzoeksterrein,
waarop ik mij in de toekomst nog nader hoop te bewegen. Hier schets ik enkele lijnen die in
het debat over nudges steeds een rol spelen: wat kan wel en wat kan niet als het gaat om het
sturen van het gedrag van mensen, indachtig het belangrijke uitgangspunt, ook in het recht,
van de autonome mens die zelf keuzes maakt.587

4.89

Het gaat in zoverre bij nudges in wezen om de vraag hoever fraternalisme kan gaan en
wanneer het van kleur verschiet in al dan niet wenselijk geacht paternalisme, zodat we weer
uitkomen bij de vragen (i) en (ii) uit § 4.78. Paternalisme schakelt de autonomie uit, terwijl
fraternalisme autonomie optimaliseert. Fraternalisme kan dicht tegen paternalisme aanliggen
en fraternalisme kan, afhankelijk van de vraag wat het ‘optimaliseren’ behelst, in de ogen van
sommigen misschien al vlug als ongewenst paternalisme hebben te gelden. Dit hangt ten dele
ook samen met de vraag wat men precies onder autonomie verstaat.
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4.90

In het rapport van de AFM worden twee hoofdmethoden onderscheiden voor het corrigeren
van beperkt rationeel gedrag, die ik hier als volgt samenvat:
(i)

enerzijds het verschaffen van informatie met als doel om de belegger aan het denken
te zetten (te ‘ontbiasen’); en

(ii)

anderzijds het zodanig inrichten van de keuzeomgeving dat de belegger min of meer
automatisch de juiste keuze maakt, doch zonder hem te beletten voor een andere keuze
te opteren.

4.91

Een en ander kan associaties oproepen met de denksystemen 1 en 2, die in hoofdstuk twee de
revue passeerden: is het zo dat de eerste hoofdmethode systeem 2 als het ware wakker schudt
en aan het werk zet en dat de tweede hoofdmethode ‘gebruikmaakt’ van de automatische
werking van systeem 1? Voor zover op deze manier naar de hoofdmethoden wordt gekeken,
zullen velen de eerste hoofdmethode fraternalistisch noemen, maar in elk geval enkelen de
tweede hoofdmethode paternalistisch, met als argument dat in die tweede hoofdmethode de
autonomie in wezen wordt uitgeschakeld - of misschien beter gezegd: wordt ‘omzeild’.588

4.92

Ik zie dat punt natuurlijk, maar ben geneigd er toch anders tegen aan te kijken.589 Ten eerste
vind ik het te ver gaan om in algemene zin het standpunt in te nemen dat in de tweede
hoofdmethode de autonomie wordt uitgeschakeld, omdat nu eenmaal - en hoe dan ook - de
mogelijkheid blijft bestaan om anders te kiezen. Een ander, misschien wel wezenlijker, punt
vind ik de vraag wat nu eigenlijk precies onder autonomie moet worden verstaan. Moet het
accent liggen op het rotsvaste uitgangspunt dat de mens zelf kiest, ook al leidt zulks tot een
(ook) in zijn ogen ongunstige uitkomst, of moet autonomie veeleer behelzen dat hij
daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een keuze te maken die leidt tot een door
hem gewenste uitkomst? Ik meen dat die laatste zienswijze voorop moet staan, juist vanwege
de inzichten die bestaan rondom beperkte rationaliteit. Ik zou daarom ook hier willen spreken
van fraternalisme, niet van paternalisme.

De weg voorwaarts
4.93

De komende jaren zal bezien moeten worden op welke wijze het gedragstoezicht en het
gedragstoezichtrecht zich zullen ontwikkelen in het licht van de groeiende inzichten over
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menselijk gedrag. De AFM heeft in het rapport over de zelfstandige belegger onder anderen de
wetgever opgeroepen hierover mee te denken. Zij deed zulks in meer algemene zin ook al in
haar wetgevingsbrief uit 2015.590 Daaruit spreekt overigens dat eenvoudige oplossingen niet
direct binnen handbereik liggen. Ik citeer:
‘Ook wil de AFM onder de aandacht brengen dat in de wet veelal wordt uitgegaan van de
rationele consument. Rationeel betekent hier dat een consument een keuze maakt door alle
voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen om zo tot een beslissing te komen die het best past
bij zijn voorkeuren. Inzichten uit de gedragswetenschappen leren ons echter dat consumenten
vaak afwijken van een rationele keuze en in plaats daarvan intuïtief beslissen. In gesprekken
met marktpartijen merkt de AFM dat er onder partijen bereidheid is voor het inrichten van hun
dienstverlening op een manier die beter aansluit bij het daadwerkelijke, intuïtieve beslisgedrag
van consumenten. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de juridische consequenties die hiermee
kunnen samenhangen. Daardoor bestaat het risico dat het uitgangspunt van de rationele
consument in de Wft de AFM hindert bij het effectief aanpakken van toezichtproblemen, en het
bovendien de mogelijkheden voor welwillende marktpartijen beperkt om daadwerkelijk in het
belang van de klant te handelen.’

4.94

Naar aanleiding van deze passage volgen hierna enige opmerkingen die bij het denken over de
inbedding in het financiële toezichtrecht van gedragswetenschappelijke inzichten volgens mij
van belang kunnen zijn. Ik zet in dat verband eerst een paar stappen terug, met de bedoeling er
vervolgens enkele voorwaarts te kunnen zetten.

4.95

In lijn met mededelingsverplichtingen in het civiele recht, die in de kern ten doel hebben de
bevordering van ‘geïnformeerd gedrag’ opdat partijen met betrekking tot het aangaan van een
overeenkomst hun wil kunnen vormen (met spreekt ook wel van informed consent), zijn
informatieverplichtingen uit hoofde van het gedragstoezichtrecht veelal bedoeld de financiële
consument in staat te stellen zijn eigen belangen optimaal te behartigen.591
Informatieverplichtingen maken aldus autonoom gedrag van de financiële consument
mogelijk: de verstrekte informatie brengt hem immers in de positie om zelf na te gaan of het
desbetreffende product of de desbetreffende dienst aansluit op zijn behoeften.592 Hij wordt op
die manier, zo wordt ook wel gezegd, empowered.593 De informatieverplichtingen kunnen
overigens ook het karakter hebben van waarschuwingen, die er in essentie toe strekken de
financiële consument te informeren over – en te beschermen tegen – onnodige risico’s, risico’s
die hij niet kan dragen of risico’s die anderszins (mogelijkerwijs) voor hem niet passend zijn.
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Maar ook waarschuwingsplichten nemen de autonomie van de financiële consument als
uitgangspunt: het is aan hem, na te zijn gewaarschuwd, te beslissen een product of een dienst
al dan niet af te nemen.594
4.96

Zoals uiteengezet in hoofdstuk twee, is – in ieder geval tot voor kort, waarover hierna meer –
in de Wft het algemene vertrekpunt gehanteerd dat financiële ondernemingen over hun
producten en diensten informatie verschaffen aan financiële consumenten en dat financiële
consumenten op basis van die informatie vervolgens voor zichzelf zorgen, tenzij zij (ook weer:
zelf) besluiten dat zij de hulp behoeven van een financiële onderneming en bijvoorbeeld
advies inwinnen. Zoals eveneens is uiteengezet in hoofdstuk twee, hangt dit vertrekpunt nauw
samen met een ander uitgangspunt, namelijk dat financiële consumenten in staat zijn om de
verstrekte informatie te doorgronden dan wel in staat zijn zich te realiseren dat zij de
informatie niet (kunnen) doorgronden en dus hulp moeten inschakelen. Financiële
consumenten zijn derhalve, zo is dan de veronderstelling, rationeel. Zij lijken op de homo
economicus: mits zij worden voorzien van de benodigde informatie, zijn zij in staat hun eigen
zaakjes te regelen. Daarmee is in grote lijnen direct ook de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen financiële ondernemingen en financiële consumenten geschetst. In dit verband
hebben ’t Hart en Du Perron in 2006 opgemerkt:595
‘Een veronderstelling die aan de in de financiële toezichtswetgeving opgenomen
informatieverplichtingen ten grondslag ligt, is dat een consument zijn verantwoordelijkheid
kan nemen indien hij adequaat geïnformeerd of gewaarschuwd is. Wie de autonomie van de
consument als uitgangspunt neemt, zal moeten berusten in de omstandigheid dat adequate
voorlichting of effectieve waarschuwingen niet kunnen voorkomen dat consumenten
onverantwoorde risico’s of onverantwoorde beslissingen nemen. Er kunnen zich daarbij twee
situaties voordoen: een consument kan willens en wetens een onverantwoorde beslissing
nemen en de daaruit voortvloeiende risico’s aanvaarden of de consument kan de verstrekte
informatie of de gegeven waarschuwing verkeerd begrepen hebben en mede als gevolg daarvan
een onverantwoorde maar ook ongewilde beslissing nemen.’

4.97

Met het civiele recht kunnen de scherpe kantjes van het financiële toezichtrecht worden
afgehaald, doordat daarin met toepassing van zorgplichten, als dat nodig wordt geacht, meer
bescherming kan worden geboden. Een voorbeeld vormen de arresten van de Hoge Raad in de
effectenleasezaken, waarin onder meer is beslist dat een bank uit hoofde van de op haar
rustende bijzondere zorgplicht verplicht kan zijn om ten aanzien van leaseproducten
indringend te waarschuwen voor de mogelijkheid van een restschuld (teneinde zoveel als
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mogelijk te bewerkstelligen dat de boodschap echt ‘binnenkomt’), daarmee verdergaand dan
de inhoud van informatieverplichtingen die typisch op de gemiddelde consument zijn
toegeschreven.596 Ik wil deze oordelen verder niet inhoudelijk bespreken of becommentariëren,
maar vooral wijzen op de motivering die de Hoge Raad aan de bijzondere zorgplicht ten
grondslag legt (die overigens ook in andere uitspraken van de Hoge Raad voorkomt), te weten,
onder meer, de bescherming van financiële consumenten tegen de gevaren van eigen
lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Naar ik meen neemt de Hoge Raad aldus niet een in
zijn aard rationele persoon als uitgangspunt (die op zich kan worden gevoed met informatie
ter vergroting van zijn inzicht), maar een persoon die ook kan kampen met beperkte
rationaliteit (als gevolg van ‘intuïtief denken’ à la het in hoofdstuk twee besproken systeem
1)597 zoals lichtvaardigheid, hetgeen immers betekent ondoordachtheid, onbezonnenheid.598
Met behulp van de zorgplicht kan aldus rekening worden gehouden met (dit soort) beperkt
rationeel gedrag – of, wat anders gezegd, een ander mensbeeld worden gehanteerd dan die van
de gemiddelde consument.599
De definitieve entree van niet-rationeel gedrag in de Wft
4.98

En dan kom ik op de generieke zorgplicht, die in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen, maar
waarbij ook in hoofdstuk twee reeds is stilgestaan. In hoofdstuk twee is toegelicht dat met de
introductie van de generieke zorgplicht ook in het financiële toezichtrecht expliciet de deur is
opengezet voor verplichtingen van financiële ondernemingen om rekening te houden met
beperkt rationeel gedrag van financiële consumenten.600

4.99

Deze opening kan uiteraard geen allesomvattende oplossing bieden voor alle vragen die rijzen
in verband met gedragswetenschappelijke inzichten in relatie tot het financiële toezichtrecht.
Daarbij speelt zeker ook een rol dat de inhoud van het Nederlandse financiële toezicht in grote
mate wordt bepaald door Europees financieel toezichtrecht. De inspanningen op dit vlak zullen
derhalve deels via Brussel dienen te verlopen. Er zijn invloeden vanuit allerlei kanten
(Nederlands privaatrecht, Europees privaatrecht, Europees financieel toezichtrecht, Europese
marktvorming)601 en uitgangspunten en regels met betrekking tot verschillende
marktsegmenten en productsoorten (zoals algemene handelsmarkten, effectenmarkten,

596

Vgl. Vranken 2012, § 6-9.
Zie § 2.145 e.v.
598
Vgl. in dit verband Verschuuren 2007, p. 119. Anders, vermoed ik: Vranken 2012, § 28, die opmerkt: ‘Goed voorstelbaar
is – en misschien is dit ook wel impliciet het standpunt van de Hoge Raad - dat uitgangspunt voor het recht moet zijn gewoon
te aanvaarden dat consumenten gedeeltelijk structureel irrationeel handelen en dat ze de gevolgen daarvan zelf moeten
dragen.’
599
Zie ook Mak 2012.
600
§ 2.131.
601
Vgl. hierover bijvoorbeeld Mak 2013 en Duivenvoorde 2015, met name ook in verband met het fenomeen van de
gemiddelde consument.
597
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retailmarkten voor beleggingsproducten, consumentenkrediet en woningkrediet). Het gaat in
zoverre om het aanpakken van een veelkoppig monster. De uitwerking is navenant complex en
zal op gesegmenteerde wijze moeten plaatsvinden. Mede met inachtneming hiervan schets ik
in het navolgende, in het perspectief van de hier aan de orde zijnde vraag, mijn globale
gedachten en ideeën ten aanzien van bestaand en toekomstig financieel toezichtrecht. Mogelijk
kunnen zij enige structuur aanbrengen in de discussie die gevoerd zal moeten worden.
Uitgangspunt
4.100 Ik trap af met een kwestie die rond de invoering van de generieke zorgplicht van art. 4:24a
Wft tot enige beroering heeft geleid. Het gaat om de algemene uitgangspunten ten aanzien van
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen financiële onderneming en financiële consument. De
ontstane beroering is terug te voeren op een wat ongelukkig geformuleerde passage over nietrationeel consumentengedrag in de wetsgeschiedenis. Ik citeerde de volledige passage uit de
wetsgeschiedenis in § 2.132 en volsta van de relevante zinnen:
‘Verder blijkt dat zelfs wanneer een consument over alle voorhanden informatie beschikt en
deze informatie tot zich heeft genomen, daaruit niet per definitie kan worden geconcludeerd
dat een consument vervolgens op rationele wijze voor hem of haar passende beslissingen
neemt.
(…)
Het is daarom wenselijk dat financiëledienstverleners een zekere zorgplicht jegens hun klanten
hebben.’

4.101 Du Perron en ik hadden naar aanleiding van kritiek van Van der Houwen602 op een
vergelijkbare formulering in de ter consultatie voorgelegde conceptwetsgeschiedenis de
suggestie gedaan om in de wetsgeschiedenis duidelijker aan te geven hoe niet-rationeel
consumentengedrag zich in algemene zin tot de zorgplicht van financiële ondernemingen
verhoudt,603 waaraan evenwel geen gehoor is gegeven. Dit leidde ertoe dat de Raad van State niet geheel onbegrijpelijk - ongezouten kritiek leverde op het voorstel voor de generieke
zorgplicht (mijn cursivering, KWHB):604
‘De Afdeling is van oordeel dat de voorgestelde publiekrechtelijke zorgplicht, zoals uitgelegd
in de toelichting, een wel zeer ruim bereik heeft. Op de financiëledienstverlener komt op grond
van het voorstel een zware verantwoordelijkheid tot behartiging van het belang van de
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Van der Houwen 2012, p. 219.
Broekhuizen & Du Perron 2013, p. 154.
604
Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 4, p. 4.

603
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consument te rusten. De Afdeling wijst daarbij ook op de hiervoor, onder a al aangehaalde
opmerking in de toelichting dat ‘verder blijkt dat zelfs wanneer een consument over alle
voorhanden informatie beschikt en deze informatie tot zich heeft genomen, daaruit niet per
definitie kan worden geconcludeerd dat een consument vervolgens op rationele wijze voor hem
of haar passende beslissingen neemt’. Dit gegeven vormt blijkens de toelichting mede de
noodzaak voor een bijzondere zorgplicht in de Wft.
Waar de consument weliswaar de verantwoordelijkheid draagt om zich naar vermogen te
informeren, lijkt de financiëledienstverlener er voor verantwoordelijk te worden dat de
consument uiteindelijk een passende beslissing neemt. De Afdeling is er niet van overtuigd dat
een dergelijke verdeling van verantwoordelijkheid tussen de financiëledienstverlener en de
consument recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de consument. Met een zodanig
vergaande publiekrechtelijke zorgplicht valt zelfs niet uit te sluiten dat de consument slechts
een beperkt verantwoordelijkheidsbesef aan de dag zal leggen, nu de verantwoordelijkheid
voor de bescherming van zijn belang in belangrijke mate bij de financiëledienstverlener zal
komen te berusten.
In het licht van al bovenstaande is de Afdeling niet overtuigd van het nut en de noodzaak van
een zo vergaande publiekrechtelijke zorgplicht. Zij adviseert daarom de invoering van een
publiekrechtelijke zorgplicht nader te overwegen.’

4.102 Dat deze kritiek van de Raad van State terzijde werd geschoven, leidde vervolgens – ook weer
begrijpelijkerwijs – tot kritiek in de juridische literatuur.605 Tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel is door de minister van Financiën uiteindelijk het volgende
opgemerkt (mijn cursivering, KWHB):606
‘De algemene zorgplicht legt weliswaar een zwaardere verantwoordelijkheid op de
financiëledienstverlener dan enkel het verstrekken van de juiste informatie aan de consument,
maar houdt geen verplichting in voor de financiëledienstverlener om in alle gevallen
consumenten te behoeden voor niet-rationele beslissingen. Hoe ver de zorgplicht en de
verantwoordelijkheid van een financiëledienstverlener reikt, hangt – evenals in het civiele recht
– af van de omstandigheden van het geval.’

4.103 Hiermee is echter, in elk geval in het kader van de hier voorliggende vraag, nog niet zoveel
gezegd. Wat moet de verhouding zijn tussen niet-rationeel gedrag en het financiële
gedragstoezichtrecht? Ik doe een poging enkele lijnen uit te zetten, daarbij buiten beschouwing
latend rechtspraak van de Hoge Raad, waarin als gezegd (bijzondere) zorgplichten mede
worden gemotiveerd op basis van beperkt rationeel gedrag.

605
606

Zie Vletter-van Dort 2013a en Lieverse 2013.
Kamerstukken II 2012/13, 33 632, nr. 6, p. 35.
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Informatieverschaffing
4.104 De verplichting tot informatieverschaffing legt op zichzelf reeds een aanzienlijke
verantwoordelijkheid op financiële ondernemingen. Er worden talrijke inhoudelijke eisen aan
de informatieverstrekking gesteld. Algemeen en voor de hand liggend vertrekpunt is dat een
financiële onderneming de klant de informatie verschaft die ‘redelijkerwijs relevant is voor
een adequate beoordeling’ van de dienst of het product.

607

Informatie moet correct en

608

De informatie moet tijdig worden

duidelijk (begrijpelijk) zijn en mag niet misleidend zijn.

verstrekt, zodat voldoende tijd is voor het maken van een weloverwogen keuze.
610

volledige informatieverschaffing is aldus allerminst een sinecure.

609

Juiste en

Er is echter veel

onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat informatieverstrekking vaak aanzienlijk kan worden
verbeterd door gebruikmaking van inzichten omtrent menselijk gedrag.611 Het lijkt dan ook
duidelijk dat op dit terrein forse winst te behalen valt. Ik kan mij voorstellen dat hier op basis
van de huidige stand van de regelgeving al aardig wat gedaan kan worden. Bovendien lijkt mij
geen noodzaak te bestaan om al te stringent vast te houden aan de uitgangspunten van de
rationele gemiddelde consument, zoals die thans in de wetsgeschiedenis zijn neergelegd.612
Het past nu eenmaal bij de ontwikkelingen om hier een modernere maatstaf te hanteren.
Daarbij is de gemiddelde consument ook in Europa geen muurvast concept, onder meer
doordat de Europese Commissie voor de toepassing van het begrip gemiddelde consument in
het kader van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken inzichten uit de gedragswetenschappen
als relevant heeft aangemerkt.613 Ook bij het ontwerpen van specifieke informatie voor
financiële consumenten ten aanzien van retail beleggingsproducten (‘PRIIP’s’), is in Brussel
nog in 2014 expliciet de mogelijkheid gecreëerd om rekening te houden met inzichten omtrent
menselijk gedrag.614
Algemene zorgplicht (en andere gedragsregels)
4.105 Ik geloof niet dat er op dit moment kan worden gezegd dat de algemene zorgplichten uit de
Wft impliceren dat financiële ondernemingen hun klanten met inachtneming van beschikbare
607

Art. 4:20 lid 1 Wft.
Art. 4:19 lid 2 Wft.
609
Art. 4:20 Wft.
610
Zie bijvoorbeeld ook AFM, Beleidsregel informatieverstrekking 2014, waaruit gedetailleerde informatieverplichtingen
blijken.
611
Zie hierover in algemene zin bijvoorbeeld Sunstein 2013b. Zie voorts voor waardevolle inzichten EIOPA, Good practices
on information provision for DC schemes en bijvoorbeeld Oxera, Review of literature on product disclosure.
612
Vgl. § 2.119 e.v.
613
Europese Commissie, Guidance on the UCPD, p. 32.
614
Zie de volgende zin uit overweging 17 van de PRIIP’s-Verordening: ‘Hierbij moet rekening worden gehouden met
bestaande en lopende onderzoeken naar het gedrag van de consumenten, inclusief door de verschillende manieren waarop de
informatie aan de consument wordt gepresenteerd, te toetsen op hun doeltreffendheid.’
608
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inzichten uit de gedragswetenschappen steeds ‘de goede kant’ moeten opsturen (nudgen), of
dat anderszins van hen verwacht zou kunnen worden dat zij allerlei gedragswetenschappelijke
inzichten gaan toepassen. Hier ligt naar mijn oordeel allereerst een taak voor regelgevers
(daaronder begrepen (Europese) toezichthouders). Zij zullen naar mijn mening in dit verband
de richting moeten aangeven. Wel kan ik mij voorstellen dat banken vanwege hun klant
centraal-belofte op dit vlak een actieve positie innemen, bijvoorbeeld door steeds, al dan niet
in overleg met de toezichthouder, na te gaan of op basis van gevestigde
gedragswetenschappelijke inzichten hun klanten beter kunnen worden bediend dan wel
begeleid.
4.106 Wel meen ik dat uit de algemene zorgplicht voortvloeit dat banken en andere financiële
ondernemingen geen gebruik mogen maken van gedragswetenschappelijke inzichten voor
zover zulks strekt ten nadele van de financiële consument. Ik realiseer mij dat de grenzen hier
niet nauwkeurig zijn te trekken, maar het lijkt mij in ieder geval aangewezen dat banken op dit
vlak toetsbaar beleid ontwikkelen dat ook in dit opzicht de klant centraal stelt.

158
Hoofdstuk 5: Klantbelang en belangenconflict
Inleiding
5.1

De belangrijkste vraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld, is de vraag wat een
belangenconflict is. Zoals zal blijken, ligt het antwoord op die vraag mede besloten in de reden
van de regulering van belangenconflicten. In dit hoofdstuk wordt geen aandacht besteed aan
specifieke regels omtrent belangenconflicten. Uitsluitend de portee van die regels wordt
belicht.

5.2

Zoals vermeld in § 1.31, is de inhoud van dit hoofdstuk gebaseerd op een eerdere publicatie
over de regels ten aanzien van belangenconflicten uit hoofde van de MiFID. Die regels gaan
over de belangenconflicten waaraan beleggingsondernemingen in het kader van hun
werkzaamheden kunnen worden blootgesteld. Zeker bij grote bankbeleggingsondernemingen
kunnen zich tal van belangenconflicten voordoen. In verband met de aanstaande
implementatie van MiFID II, zal de eerdere publicatie binnenkort volledig worden
geactualiseerd. De relevante regels van MiFID II zijn net als die van de MiFID talrijk en
complex. Zij komen in de nieuwe publicatie uitvoerig aan bod.615 Daarin zullen ook regels uit
het BW over belangenconflicten worden besproken.

Wat zijn belangenconflicten?
5.3

Ofschoon belangenconflicten veelvuldig voorkomen, blijkt in de praktijk noch in de literatuur
veel aandacht te bestaan voor de vraag wat belangenconflicten nu eigenlijk precies zijn. Veel
definities en omschrijvingen zijn zo ruim gesteld, dat zij vrijwel alle situaties dekken waarin
belangen (kunnen) botsen, waardoor zij weinig aanknopingspunten bieden voor doordachte en
concrete toepassing.616

5.4

Er lijkt hier te lande bovendien weinig aandacht te bestaan voor de formulering van een
eenduidige terminologie. Belangenconflicten, belangentegenstellingen, tegengestelde belangen,
tegenstrijdige belangen en belangenverstrengelingen worden veelal als elkaars synoniemen

615

In die publicatie zal onder meer ook aandacht worden besteed aan HR 26 oktober 2012, NJ 2013/220, waarin binnen de
context van beleggingsdienstverlening de vraag aan de orde is wat onder een belangenconflict in de zin van de Wft (en de
MiFID) dient te worden verstaan.
616
Vgl. Kruithof 2009, p. 193. Kruithof 2009 betreft het proefschrift van Kruithof over belangenconflicten. In Broekhuizen
2009a kon met Kruithof 2009 nog geen rekening worden gehouden, aangezien het toen nog niet was verschenen. In
Broekhuizen 2009a is veelvuldig verwezen naar Kruithof 2007. Anders dan Kruithof 2007, is Kruithof 2009 niet door middel
van een hard copy boek gepubliceerd. Het is ook niet vrijelijk via het internet verkrijgbaar. Mede in verband hiermee heb ik
oorspronkelijke verwijzingen naar Kruithof 2007 niet steeds omgezet naar Kruithof 2009. Hierdoor is ook duidelijk is dat
Kruithof de desbetreffende inzichten reeds in 2007 aan het papier heeft toevertrouwd.
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opgevat. Vanwege de daarin besloten liggende kans op (spraak)verwarring, is het belangrijk
om juist wel een eenduidig begrippenkader te hanteren. Aan het einde van dit hoofdstuk
worden daarover enkele opmerkingen gemaakt.
5.5

In het navolgende wordt regelmatig verwezen naar buitenlandse literatuur over
belangenconflicten (conflicts of interest). Hoewel in de literatuur verschillende accenten
worden gelegd, komen de daarin opgenomen noties van het begrip belangenconflict in de kern
veelal met elkaar overeen.617

5.6

Voorop moet worden gesteld dat het formuleren van een vastomlijnde definitie van de term
belangenconflict bepaald niet eenvoudig is, en als men eenmaal tot een definitie (of, ten
minste, een omschrijving) is gekomen, dan nog kan het in de praktijk bijzonder moeilijk zijn
om vast te stellen of een bepaalde situatie nu wel of niet, voor de toepassing van
belangenconflictregulering, als een belangenconflict moet worden aangemerkt. Dit neemt het
belang van een definitie niet weg. Het benadrukt veeleer de noodzaak om te komen tot een zo
nauwkeurig mogelijke beschrijving van de situaties die als een belangenconflict moeten
worden gekwalificeerd. Kumpan en Leyens merken in dit kader op: ‘A necessary requirement
for any legal rule is the clear and precise definition of when it will apply’.618 Dit klemt temeer
bij een begrip, zoals het belangenconflict, ‘that is often used but seldom defined’.619

Verschillende belangen en belangenconflicten
5.7

Het is allereerst belangrijk om een onderscheid te maken tussen ‘belangenconflicten’ enerzijds
en ‘verschillende belangen’ anderzijds. In vrijwel elke handelstransactie zal sprake zijn van
conflicterende belangen. Zo zullen de belangen van de koper en de verkoper bij een gewone
koopovereenkomst doorgaans conflicteren. De koper streeft naar een zo laag mogelijke, de
verkoper naar een zo hoog mogelijke prijs. Koper en verkoper hebben aldus, zo kan men
stellen, een belangenconflict – hun belangen ‘botsen’ immers. Dergelijke botsende belangen
vallen echter niet onder de regels die het recht in de regel ten aanzien van belangenconflicten
stelt. De enkele omstandigheid dat partijen in een bepaalde situatie, zoals in een commerciële
transactie, verschillende (of tegengestelde, tegenstrijdige) belangen hebben, levert geen
belangenconflict op in de hier bedoelde zin.
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Zie ook Bahar & Thévenoz 2007, p. 2.
Kumpan & Leyens 2008, p. 75.
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Aldus Justice Brennan, geciteerd door Kumpan & Leyens 2008, p. 75.
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5.8

De belangenconflicten die ik voor ogen heb, doen zich voor in het kader van
rechtsverhoudingen waarin een persoon ten opzichte van een andere persoon een bepaalde
loyaliteitsverplichting heeft. Aan de loyaliteitsverplichting in relatie tot zorgplichten werd in
hoofdstuk vier reeds aandacht besteed.620 In de volgende paragrafen wordt de
loyaliteitsverplichting nader onder de loep genomen, voor zover zulks van belang is voor een
juist begrip van belangenconflicten (en hun regulering).

Loyaliteitsverplichting
5.9

Ten opzichte van de behandeling van de loyaliteitsverplichting in hoofdstuk vier, dient voor de
toepassing in dit hoofdstuk een meer precieze omschrijving van de loyaliteitsverplichting te
worden gehanteerd. Onder een loyaliteitsverplichting wordt hier verstaan de situatie dat een
persoon (A) dient te handelen in het belang van een andere persoon (B) en A, in het belang
van B, een of meer beslissingen dient te nemen waarvoor A een zekere handelingsruimte en
(derhalve) beoordelingsruimte heeft.621

5.10

De loyaliteitsverplichting moet worden onderscheiden van de rechtsregel dat schuldeiser en
schuldenaar verplicht zijn rekening te houden met elkaars belangen.622 Die verplichting heeft
een fundamenteel andere strekking dan de loyaliteitsverplichting. De loyaliteitsverplichting
doet zich voor in rechtsverhoudingen waarin persoon A zich ontfermt over de belangen van
persoon B met als gevolg dat B erop vertrouwt (of mag vertrouwen) dat A zich in zijn
handelen op de eerste plaats laat leiden door de belangen van B. De loyaliteitsverplichting kan
ook inhouden dat A zich op onafhankelijke en objectieve wijze jegens B opstelt.623 Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als A een advies aan B verstrekt.624

Omschrijving belangenconflict
5.11

Uitgaande van de hiervoor geschetste soorten van (rechts)verhoudingen, is een omschrijving
van een belangenconflict in beginsel eenvoudig. Het fenomeen belangenconflict ligt
verscholen in (of is een gevolg van) de loyaliteitsverplichting. De aard van de
loyaliteitsverplichting duldt niet dat andere belangen prevaleren boven de belangen van de
principal.625 Van een belangenconflict is sprake als de loyaliteitsverplichting die de agent

620

§ 4.20 e.v.
Davis 2001, p. 8 e.v.; Kruithof 2007, p. 280 e.v. en Kumpan & Leyens 2008, p. 82-84.
622
Vgl. ook, binnen de context van belangenconflicten, Bahar & Thévenoz 2007, p. 3.
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Zie bijvoorbeeld Hopt 2004, p. 55-56.
624
Vgl. bijvoorbeeld Schilder & Nuijts 2004, p. 14.
625
Pennington 1986, p. 1-2, Kruithof 2007, p. 282, Kumpan & Leyens 2008, p. 84 en Peters 2012, § 2 en § 4. Een en ander
betekent natuurlijk niet dat een agent zich nimmer hoeft te bekommeren over andere belangen dan die van de principal. Een
621
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heeft jegens de principal ‘onder druk komt te staan’ doordat de agent, wanneer hij een
beslissing moet nemen hoe te handelen, geen of niet alleen oog heeft voor de belangen van de
principal, doch (ook) voor andere belangen, waardoor die beslissing in die zin kan worden
beïnvloed dat zij niet uitsluitend wordt genomen in het belang van de principal.626 De ‘andere
belangen’ kunnen eigen belangen van de agent zijn, doch ook belangen van andere principals
van de agent.
5.12

Het is van belang nogmaals te benadrukken dat belangenconflicten zich alleen zullen kunnen
voordoen in het kader van loyaliteitsverplichtingen waarbij A, in het belang van B, een of
meer beslissingen dient te nemen ter zake waarvan voor A een zekere mate van
handelingsruimte en beoordelingsruimte bestaat. Immers, als A niet dergelijke beslissingen
behoeft te nemen, dan bestaat er ook geen gevaar dat zijn handelingen ten behoeve van B
worden beïnvloed door andere belangen.627 De aanwezigheid van een zekere mate van
beoordelingsruimte voor A bij het nemen van zijn beslissingen - Kumpan en Leyens noemen
dit de discretionary decision-making power van de agent - is evenzeer van belang.628 Situaties
waarin tevoren vaststaat welke beslissingen de agent moet nemen (bound decisions), behoeven
evenmin als belangenconflict te worden aangemerkt, ook al bestaat de mogelijkheid dat de
agent de (gebonden) beslissing niet neemt in verband met de hiervoor vermelde ‘andere
belangen’.629

Intermezzo: potentiële belangenconflicten en de schijn van belangenconflicten
5.13

Er wordt vaak gesproken over ‘potentiële’ belangenconflicten (potential conflicts of interest),
waarmee kennelijk iets anders wordt bedoeld dan met werkelijke belangenconflicten (actual
conflicts of interest). Boatright omschrijft werkelijke belangenconflicten als situaties waarin de
agent, vanwege andere belangen, niet (uitsluitend) in het belang van de principal handelt. Van
een potentieel belangenconflict spreekt Boatright als een bepaalde situatie tot een werkelijk
belangenconflict kan leiden.630 Men kan zich afvragen wat het praktisch nut van het
onderscheid tussen potentiële en werkelijke belangenconflicten is. In mijn visie is van een
belangenconflict sprake als de agent zich in een situatie bevindt waarin zijn
loyaliteitsverplichting onder druk staat door andere belangen (zijn eigen belang of de belangen
van andere principals) en gaat het vervolgens om de vraag of hij een dergelijk conflict al dan

agent zal, net als wanneer de principal zelf handelt, rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van
contractspartijen en (andere) derden. Zie voor een andere benadering met betrekking tot de omschrijving van een
belangenconflict bijvoorbeeld Friedberg 2012.
626
Kumpan & Leyens 2008, p. 84. Vgl. ook Peters 2012, § 1.
627
Kumpan & Leyens 2008, p. 83.
628
Kruithof 2007, p. 278 e.v. en Kumpan & Leyens 2008, p. 83.
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Kumpan & Leyens 2008, p. 83.
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Boatright 2008, p. 51.
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niet ‘uitbuit’. Het onderscheid tussen een ‘werkelijk’ en een ‘potentieel’ belangenconflict lijkt
er dan niet meer toe te doen.
5.14

Daarnaast gaat het in de praktijk vaak over de schijn van een belangenconflict, die volgens
vele compliance-reglementen moet worden vermeden. De schijn van een belangenconflict is in
zoverre bijzonder omdat er helemaal geen belangenconflict is, het lijkt alleen zo te zijn.631
Deze materie is des te complexer als degenen die een belangenconflict denken te herkennen
geen helder beeld hebben van wat een belangenconflict werkelijk is. Uitleggen hoe de vork in
de steel zit zal de schijn kunnen wegnemen, maar soms is het inderdaad beter de schijn hoe
dan ook te vermijden, zeker in publieke kwesties, omdat gewekte schijn nu eenmaal
gemakkelijk blijft hangen.

Reguleringsmethoden van belangenconflicten
5.15

Om de methoden die worden ingezet bij de regulering van belangenconflicten goed te
begrijpen, is het van belang stil te staan bij de vraag waarom belangenconflicten moeten
worden gereguleerd. In dat kader is het dienstig om nader in te gaan op de bijzondere
karakteristieken van de loyaliteitsverplichting. Dan wordt ook direct duidelijk dat en waarom
het moeilijk is belangenconflicten goed te reguleren.

Een agency-probleem
5.16

Een eerste essentieel kenmerk van de loyaliteitsverplichting is dat de wijze waarop de agent
uitvoering moet geven aan zijn loyaliteitsverplichting veelal op voorhand niet exact
vaststaat.632 Zoals hiervoor toegelicht, heeft de agent een zekere handelingsruimte en
beoordelingsruimte met betrekking tot de handelingen die hij ten behoeve van de principal
moet verrichten. In algemene zin kan worden gezegd dat die beoordelingsruimte wordt
begrensd door de wijze waarop een redelijk handelend en redelijk bekwame agent zich van
zijn verplichtingen jegens de desbetreffende principal zou kwijten.633 In de praktijk blijkt dat
redelijk handelende en redelijke bekwame agents van mening kunnen verschillen met
betrekking tot de wijze waarop de belangen van een bepaalde principal het best kunnen
worden behartigd. Beider aanpak kan goed zijn, zolang maar binnen de kaders van de
bedoelde handelings- en beoordelingsruimte is geopereerd.

631

Vgl. Davis 2001, p. 18.
Kruithof 2007, p. 280.
633
Zie bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst van opdracht art. 7: 401 BW: ‘De opdrachtnemer moet bij zijn
werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.’
632
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5.17

De loyaliteitsverplichting is wat uitvoering betreft dan ook open-ended634 en zij wordt meestal
omschreven in termen van zorgvuldigheid.635 Kruithof geeft dan ook aan dat ‘a duty of
loyalty636 encompasses a duty of care’637 - uitgaande van het belang van de principal (duty of
loyalty), dient de agent op een zorgvuldige wijze te handelen (duty of care). Vertaald naar het
Nederlandse recht kan men dan ook zeggen dat de loyaliteitsverplichting een verplichting tot
zorgvuldig handelen behelst.

5.18

De wijze waarop de agent uitvoering geeft aan de loyaliteitsverplichting is aldus open-ended,
de loyaliteitsverplichting als zodanig is dat juist niet, en daar zit een cruciaal verschil met de
zorgplicht zoals hiervoor bedoeld. Loyaal is men wel óf niet - men kan niet een beetje loyaal
zijn.638 Alleen over de wijze waarop in een concreet geval uitvoering wordt gegeven aan de
loyaliteitsverplichting, kunnen verschillende zienswijzen bestaan. Kruithof verwoordt het als
volgt:639
‘While reasonable people may disagree about which action is optimal for the interest that must
be protected, and therefore several choices within the range of discretion may be legitimate
from this perspective, reasonable people cannot disagree about which interest should be the
yardstick to judge the actions taken under a duty of loyalty, and thus only one very specific
motive is allowed to inspire these actions.’

5.19

Dit neemt niet weg dat aan de reikwijdte van de loyaliteitsverplichting (in de zin van wat de
principal van de agent kan respectievelijk mag verwachten) zekere grenzen kunnen zijn
verbonden, die bijvoorbeeld samenhangen met de soort rechtsverhouding en/of de concrete
afspraken die partijen hebben gemaakt.

5.20

Een tweede belangrijk kenmerk van de loyaliteitsverplichting, dat in wezen voortvloeit uit het
eerstgenoemde kenmerk, is dat de vraag of loyaal is gehandeld moet worden beantwoord aan
de hand van een subjectieve maatstaf. Het gaat om het motief dat de agent aan zijn handelen
ten grondslag heeft gelegd; niet op de eerste plaats om de effecten die zijn handelen
vervolgens hebben gehad. Ofschoon die effecten in de regel op objectieve wijze verifieerbaar
zullen zijn, zal het doorgaans moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om vast te stellen of een
handelen dat achteraf als onjuist wordt bestempeld in negatieve zin werd beïnvloed door
deloyaal handelen. Dit houdt allereerst verband met het gegeven dat redelijk handelende
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Kruithof 2007, p. 281.
Kruithof 2007, p. 281, die ter zake spreekt van ‘best efforts or prudence’ of ‘due care’.
636
Kruithof hanteert het begrip duty of loyalty in de algemene betekenis dat de agent in het belang van de principaal dient te
handelen, en dus niet in de specifieke betekenis die aan de duty of loyalty wordt gegeven in het kader van fiduciary law.
637
Vgl. Kruithof 2007 p. 281.
638
Bahar & Thévenoz 2007, p. 15.
639
Kruithof 2007, p. 281/282.
635
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agents verschillende opvattingen kunnen hebben over de wijze waarop de belangen van de
principal het best gediend zijn (zie hiervoor), maar ook met het feit dat het resultaat van de
werkzaamheden van een agent vaak niet uitsluitend door zijn inspanningen wordt bepaald,
doch mede afhankelijk kan zijn van ‘externe’ factoren waarop de agent geen invloed kan
uitoefenen.640
5.21

Dit maakt direct duidelijk dat het moeilijk (zo niet onmogelijk) is om toe te zien op de correcte
naleving van een loyaliteitsverplichting en dat het voor de principal die de agent in rechte
aanspreekt wegens vermeende belangenconflicten navenant moeilijk zal zijn om diens gebrek
aan loyaliteit ‘hard te maken’. Deze omstandigheden hebben op hun beurt weer tot gevolg dat
zij de agent zouden kunnen aanzetten deloyaal te handelen door ofwel diens eigen belang
ofwel de belangen van andere principals voorop te stellen (of beide).

5.22

Er zijn veel situaties waarin verschillende belangen spelen die niet als belangenconflict
behoeven te worden gereguleerd, aangezien het reguliere (contracten)recht voor die situaties al
voldoende instrumenten aan partijen biedt om hun rechtsverhouding op een adequate wijze
vorm te geven en deze te ‘monitoren’ en, mocht dat nodig zijn, de naleving daarvan af te
dwingen.641

5.23

Bij belangenconflicten die een separate regulering behoeven, gaat het juist om situaties die
zich daarvoor niet of moeilijk lenen - het zijn de gevallen waarin de agent de belangen van de
principal moet behartigen terwijl de wijze waarop dat moet gebeuren door de principaal niet
op nauwkeurige wijze kan worden voorgeschreven. De principal weet vaak ook niet hoe dat
zou moeten - het is precies de reden dat hij zich tot de deskundige en/of ervaren agent heeft
gewend.

5.24

Kruithof noemt in dit kader als voorbeeld de overeenkomst tot vermogensbeheer op basis
waarvan de beleggingsonderneming het vermogen van de cliënt zal beheren.642 De principal
zal meestal niet in staat zijn om in detail aan de agent voor te schrijven hoe zijn vermogen
moet worden beheerd, al was het maar omdat zulks afhankelijk is van onzekere factoren die op
het moment van het sluiten van de overeenkomst (voor beide partijen) onbekend zijn. De
principal legt zijn belangen in de handen van de agent en hij weet niet (precies) – vooraf noch
achteraf – in hoeverre de agent daadwerkelijk steeds zal handelen respectievelijk heeft
gehandeld met de belangen van de principal voor ogen.

640

Kruithof 2007, p. 280.
Kumpan & Leyens 2008, p. 83.
641
Kumpan & Leyens 2008, p. 83.
642
Kruithof 2007, p. 288 e.v.
641
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5.25

In deze gevallen heeft de principal er groot belang bij dat zeker wordt gesteld dat de agent in
ieder geval zijn belang dient. De principal kan dat achteraf (ex post) niet of nauwelijks
beoordelen, zodat geprobeerd moet worden dit vooraf (ex ante) te bewerkstelligen. Mogelijke
andere belangen die afbreuk kunnen doen aan de vereiste loyaliteit, moeten als het ware bij de
beoordeling en de handelingen van de agent worden weggehouden. Daarvoor kunnen,
afhankelijk van de situatie, diverse methoden worden ingezet. Zij beogen de agent ex ante,
voordat hij zijn taak opvat, op een zodanige wijze te sturen dat belangenconflicten zich niet
voordoen of, ten minste, niet tot nadelige effecten voor de principal leiden.

Methoden van belangenconflictregulering
5.26

De methoden die in de regel door het publiekrecht worden ingezet om belangenconflicten te
reguleren zijn het verbieden van belangenconflicten, het beheersen van belangenconflicten en
het (aan de principal) bekendmaken van belangenconflicten.

5.27

Een belangrijk voorbeeld van het verbieden van belangenconflicten is het provisieverbod.
Doordat de agent – bijvoorbeeld degene die werkzaam is als hypotheekadviseur – voor zijn
diensten aan de principal niet met een provisie mag worden beloond door de verstrekker van
de hypotheek, ontstaat voor de agent niet het geldelijke eigenbelang om de principal in de
richting van de desbetreffende hypotheekverstrekker te dirigeren. Het belangenconflict dat
door de provisiebetaling zou kunnen ontstaan, is ‘verboden’.

5.28

Het beheersen van belangenconflicten is een methode die in wezen wordt ingezet als
belangenconflicten niet (alle) kunnen worden vermeden (hetgeen vaak het geval is doordat ze
niet zijn verboden). Ter illustratie: doordat het een grote bankbeleggingsonderneming wordt
toegestaan zowel corporate finance activiteiten te verrichten als de vermogens van beleggende
clientèle te beheren, kunnen zich belangenconflicten voordoen. Zo’n belangenconflict kan
ontstaan doordat de corporate finance afdeling een klant assisteert bij het aan de man brengen
van uit te geven aandelen. Als nu mocht blijken dat de aandelen moeilijk verkoopbaar zijn,
dan zou de bankbeleggingsonderneming geneigd kunnen zijn, tegen de belangen van de
vermogensbeheerklanten in, de aandelen onder te brengen bij de vermogensbeheerklanten.
Dergelijke conflicten worden beheerst door het gebruik van Chinese Walls, die er in dit geval
toe strekken dat degenen die werkzaam zijn bij de vermogensbeheerafdeling niet bekendraken
met de informatie omtrent de moeilijk te plaatsen aandelen, opdat de juiste uitvoering van de
loyaliteitsverplichting jegens de vermogensbeheerklanten niet onder druk kan komen te staan.
In wezen komen Chinese Walls erop neer dat er een compartimentering van de diverse
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activiteiten van een financiële onderneming plaatsvindt, zodat de desbetreffende activiteiten
op een onafhankelijke wijze kunnen worden uitgevoerd.
5.29

Het bekendmaken van een belangenconflict heeft vanzelfsprekend als doelstelling dat de
principal kan beslissen of hij, niettegenstaande het belangenconflict, gebruik wil maken van de
diensten of dat hij ervan afziet. Deze methode mag in de regel slechts worden toegepast als het
beheersen niet tot het gewenste resultaat kan leiden.

5.30

Buiten beleggingsdienstverlening (en de verrichting van beleggingsactiviteiten), liggen de
belangrijkste regels aangaande belangenconflicten op het gebied van (interne en externe)
beloningen. Voorts bevat het in hoofdstuk vier besproken art. 4:24a lid 2 Wft omtrent de
generieke zorgplicht een impliciete regeling omtrent belangenconflicten voor adviseurs,
vanwege de daarin opgenomen loyaliteitsverplichting.

Terminologie
5.31

Dan maak ik nu nog enkele opmerkingen over terminologie.

5.32

Wat onder een belangenconflict wordt verstaan, werd hiervoor uiteengezet en ik zou willen
voorstellen om voor het aldaar beschreven fenomeen geen andere term dan ‘belangenconflict’
te hanteren. Natuurlijk kan men tegen deze terminologiekeuze inbrengen dat conflicterende
belangen ook belangentegenstellingen, tegenstrijdige belangen en tegengestelde belangen zijn
(zie hierna), maar een definitiekeuze lijkt nu eenmaal onontbeerlijk, en een rechtvaardiging
om dan de term belangenconflict te kiezen is dat deze het beste aansluit bij de internationaal
gebruikelijke term conflict of interest.

5.33

De termen belangentegenstelling, tegenstrijdige belangen en tegengestelde belangen zou ik
willen reserveren voor de algemene situatie dat partijen verschillende belangen hebben. Die
situatie kan zich voordoen wanneer sprake is van een belangenconflict, maar van een
belangentegenstelling, tegenstrijdige belangen en tegengestelde belangen zal evenzeer sprake
kunnen zijn als de loyaliteitsverplichting geen rol speelt, zoals bij een gewone
koopovereenkomst. Zo bezien is een belangenconflict een deelverzameling van de
verzameling belangentegenstellingen, tegenstrijdige belangen en tegengestelde belangen.

5.34

De term belangenverstrengeling is in het spraakgebruik gereserveerd voor de situatie dat
iemand meer dan één functie bekleedt. Daarbij zou ik in de eerste plaats willen denken aan de
typische situatie dat een persoon zowel bestuurder is van vennootschap A als van
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vennootschap B, terwijl A en B zaken met elkaar doen. Een dergelijke belangenverstrengeling
kan leiden tot een belangenconflict, maar een belangenconflict komt niet noodzakelijkerwijs
voort uit een belangenverstrengeling.
Slotopmerkingen
5.35

Belangenconflicten komen veelvuldig en in velerlei vormen voor. Het reguleren van
belangenconflicten is een complexe aangelegenheid, vooral omdat het moeilijk is vast te
stellen of een agent nu wel of niet handelt of handelde met de belangen van de principal voor
ogen. De regulering van belangenconflicten behelst juridische methoden die beogen dat de
agent ex ante, dus voordat hij zijn taak opvat, op een zodanige wijze te sturen dat
belangenconflicten zich niet voordoen of, ten minste, niet tot nadelige effecten voor de
principal leiden.
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Hoofdstuk 6 - Klantbelang en vennootschappelijk belang
Inleiding
6.1

In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat binnen de context van het vennootschappelijk belang het
(algemene) oriëntatiepunt moet zijn voor het handelen door bestuurders van een bank. Daarbij
komen de volgende vragen aan bod. Moet het klantbelang als onderdeel van het
vennootschappelijk belang bij banken het primaat hebben, conform het Rapport Commissie
Maas? Of is het klantbelang slechts één van de deelbelangen die telkens moeten worden
gewogen, zoals in de Code Banken tot uitgangspunt wordt genomen? Wie zijn eigenlijk ‘de’
klanten in dit verband? Hoe moet worden aangekeken tegen de vertrekpunten van het Rapport
Commissie Maas respectievelijk de Code Banken als klanten (alleen) worden opgevat als
spaarders en andere bankcrediteuren? En hoe verhoudt het klantbelang zich bijvoorbeeld tot
het (algemene) belang van de samenleving of de ‘belastingbetaler’? En zijn die laatstbedoelde
belangen eigenlijk wel dezelfde belangen? Zijn het (ook) (deel)belangen binnen de context
van het vennootschappelijk belang bij banken? Op deze en andere vragen worden antwoorden
gezocht, onder meer door te bezien in hoeverre banken ‘anders’ zijn dan ‘gewone’
ondernemingen (niet-banken) en door na te gaan welke rol het prudentiële toezichtrecht (in
verband daarmee) met betrekking tot de corporate governance van banken speelt of zou
moeten spelen. Uiteindelijk wordt gekomen tot de formulering van een specifiek, bankeigen,
(toezichtrechtelijk) bestuurdersrichtsnoer van prudentie of behoedzaamheid.

6.2

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:
(i)

in § 6.3 wordt de visie van de Commissie Maas over het klantbelang (zoals neergelegd
in het Rapport Commissie Maas) besproken en wordt stilgestaan bij de uitgangspunten
die ter zake in de Code Banken zijn neergelegd (zie ook reeds hoofdstuk 3 van deze
studie);

(ii)

vervolgens wordt in § 6.4 tot en met § 6.18 ingegaan op het fenomeen
vennootschappelijk belang, waarbij oorspronkelijke, vernieuwende en heersende
inzichten aan de orde komen;

(iii)

in § 6.19 tot en met § 6.27 wordt bezien hoe het uitgangspunt van de Commissie Maas
omtrent klant centraal kan worden ingepast in het vennootschappelijk belang, nadat is
vastgesteld dat de in het Rapport Commissie Maas verwoorde visie niet spoort met de
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uitgangspunten van Nederlands ondernemingsrecht met betrekking tot het
vennootschappelijk belang;
(iv)

vervolgens wordt in § 6.28 tot en met § 6.42 de bancaire prudentienorm ten tonele
gevoerd, in welk verband onder meer de beschikkingen van de Ondernemingskamer
en de Hoge Raad in de enquêteprocedure met betrekking tot Fortis worden
besproken;643

(v)

in § 6.43 tot en met § 6.54 wordt besproken dat de bancaire prudentienorm deel
uitmaakt van het microprudentiële toezichtrecht respectievelijk wat deze in dat kader
behelst en wordt betoogd dat de norm op een prominentere wijze in de wet moet
worden gepositioneerd;

(vi)

daarna wordt in § 6.55 tot en met § 6.62 besproken in welke mate maatschappelijke
belangen richtinggevend zijn en dienen te zijn in het kader van het vennootschappelijk
belang ten aanzien van banken;

(vii)

ten slotte worden in § 6.63 tot en met § 6.70 enkele beschouwingen gewijd aan de
belangen van bankaandeelhouders en de belangen van bankcrediteuren en meer in het
bijzonder hun prikkels met betrekking tot risiconeming door de banken waarvan zij
aandeelhouder respectievelijk crediteur zijn.

Rapport Commissie Maas en Code Banken
6.3

Zoals werd uiteengezet in hoofdstuk drie, heeft de Commissie Maas zich in het Rapport
Commissie Maas op het standpunt gesteld dat banken in het kader van de toepassing van het in
Nederland vigerende stakeholders-model het primaat moeten leggen bij het belang van de
klant. Zoals is vermeld in hoofdstuk drie, wordt dit uitgangspunt in de Code Banken niet
gevolgd. Daarin wordt ervan uitgegaan ‘dat de raad van bestuur van een bank (…) een
verantwoordelijkheid [heeft] voor de evenwichtige afweging van belangen van alle bij de bank
betrokken partijen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers’.644 Er wordt aan
toegevoegd dat rekening wordt gehouden met de continuïteit van de bank, de maatschappelijke
omgeving waarin de bank functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de bank van
toepassing zijn.645 In de Code Banken wordt aan de belangen van bankklanten of een bepaalde
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OK 5 april 2012, JOR 2013/41; HR 6 december 2013, NJ 2014/167.
Zie Code Banken 2010, p. 2; vgl. Code Banken 2015, p. 6.
645
Zie Code Banken 2010, p. 2; vgl. (o.a.) Toekomstgericht Bankieren 2015, p. 2 en p. 5.
644
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andere stakeholdersgroep derhalve op voorhand geen prioriteit toegekend. In de Code Banken
2010 wordt met zoveel woorden gezegd dat daarmee aansluiting is gezocht bij geldend
Nederlands vennootschapsrecht.646 Met die constatering is een bruggetje geslagen naar de
volgende paragrafen, waarin nader wordt ingegaan op het vennootschappelijk belang en het
daarin besloten liggende stakeholders-model.
Vennootschappelijk belang
6.4

Met ingang van 1 januari 2013 is in art. 2:129 lid 5 BW bepaald dat bestuurders van een
naamloze vennootschap zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.647 Voor commissarissen was dit
gedragsrichtsnoer al langer in de wet opgenomen,648 maar ook zonder wettelijke regeling werd
al geruime tijd aangenomen dat bestuurders evenzeer aan het richtsnoer gebonden waren649 (en
het geldt trouwens ook voor andere rechtspersonen dan naamloze en besloten
vennootschappen).650 Nu ligt het voor de hand dat bestuurders en commissarissen van een
vennootschap in het belang van de vennootschap moeten handelen, maar de vraag is
vervolgens wel wat dat belang behelst. Die laatste vraag houdt ondernemingsrechtjuristen al
geruime tijd bezig. Het is niet nodig om in het kader van deze studie alle verschillende
standpunten te bespreken of om te proberen aan de discussie als zodanig een steentje bij te
dragen. Het is wel nuttig om de belangrijkste lijnen van de discussie weer te geven, zodat
straks kan worden beoordeeld of er aanleiding bestaat om ten aanzien van banken een
afwijkend gedragsrichtsnoer te hanteren.

6.5

Naar Nederlands vennootschapsrecht staat om te beginnen vast dat het vennootschappelijk
belang niet betekent dat bestuurders zich uitsluitend behoeven te richten naar de belangen van
de aandeelhouders van de vennootschap.651 De belangen van andere stakeholders dienen óók
in aanmerking te worden genomen. Dat het vizier van het bestuur niet alleen gericht kan
worden op de belangen van aandeelhouders, is in de wet tot uitdrukking gebracht door de
woorden ‘en de met haar verbonden onderneming’.652 De Hoge Raad heeft het uitgangspunt in
2007 in de ABN AMRO-zaak bevestigd, waar hij overwoog (mijn cursivering, KWHB):653

646
Zie de toelichting op principe 3.2.1 Code Banken 2010, p. 15: ‘In het bestuursmodel zoals dat in Nederland wettelijk is
voorgeschreven, dienen de belangen van alle stakeholders te worden meegewogen. Principe 3.2.1 geeft daar op een
evenwichtige manier uitdrukking aan.’ Zie voor de tekst van principe 3.2.1 Code Banken 2010 hoofdstuk drie van deze studie.
647
Zie voor de besloten vennootschap art. 2:239 lid 5 BW.
648
Art. 2:140 lid 2 BW (en, voor de besloten vennootschap, art. 2:250 lid 2 BW).
649
Zie bijvoorbeeld Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 394.
650
Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/189.
651
Zie over de historische omslag ter zake bijvoorbeeld Timmerman 2014 en - uitvoerig - De Jongh 2014, hoofdstuk 7.
652
Vgl. hierover, met verwijzingen naar wetsgeschiedenis, De Jongh 2014, p. 357 e.v. en Tol 2014.
653
HR 13 juli 2007, NJ 2007/434.

171
‘[Ook hier geldt] dat het bestuur bij de vervulling van zijn bij wet of statuten opgedragen taken
het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming behoort voorop te
stellen en de belangen van alle betrokkenen, waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn
besluitvorming in aanmerking behoort te nemen.’.

De Hoge Raad heeft deze pluraliteitsnorm in 2010 herhaald in de ASMI-zaak654 en in 2014 in
zijn Cancun-beschikking.655 In Nederland geldt aldus het stakeholders-model (ook wel
genoemd het ‘Rijnlandse model’), niet het shareholders-model, waarin het belang van de
vennootschap per definitie samenvalt met dat van de aandeelhouders.656
6.6

Aan de Cancun-uitspraak wordt zo dadelijk nadere aandacht besteed, aangezien de Hoge Raad
daarin ten langen leste het pleit lijkt te hebben beslecht in een discussie over de vraag of aan
het vennootschapsbelang al dan niet een autonome betekenis moet worden toegekend. Het gaat
daarbij niet om de vraag of in het kader van het vennootschappelijk belang sprake is van
pluraliteit van belangen - dát is naar Nederlands recht (als gezegd) al geruime tijd een
vaststaand uitgangspunt -, maar om de vraag of een vennootschap een eigen belang heeft en, in
verband daarmee, hoe de diverse (andere) belangen in het besluitvormingsproces moeten
worden betrokken.

6.7

De visie die inhoudt dat aan het vennootschappelijk belang een autonome betekenis moet
worden toegekend is afkomstig van Maeijer657 - en in diens voetspoor Mendel, die spreekt
over de ‘holistische’ opvatting -;658 de visie dat het begrip de resultante is van een afweging
van diverse relevante deelbelangen is afkomstig van Van der Grinten.659 In de Maeijer-visie is
het vennootschappelijk belang ‘het belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde
bestaan, uitgroei en voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel’, zij het dat het
voortbestaan van de vennootschap weer geen doel op zichzelf is, maar altijd moet worden
gezien in het licht van de mate waarin de vennootschap nog in staat is winst te maken met het
bijeengebrachte kapitaal.660 Het vennootschappelijk belang is in de holistische opvatting
overigens niet absoluut - als bepaalde andere belangen onevenredig worden geschaad, dan
moet met die belangen, dus naast het vennootschappelijk belang (dat aldus niet - per se samenvalt met (elk van) die andere belangen),661 eveneens rekening worden gehouden.662 In de
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HR 4 april 2014, NJ 2014/286.
656
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Van der Grinten-visie wordt ter bepaling van het vennootschappelijk belang (direct) met de
belangen van alle betrokken partijen rekening gehouden, maar staat op voorhand niet vast hoe
dat moet gebeuren - dat wordt aan de bestuurders overgelaten. Zij moeten derhalve in concrete
situaties steeds bepalen welk gewicht aan welk belang wordt toegekend. Deze visie staat ook
wel bekend als de resultanteleer.663 Het (eigen) belang van de vennootschap (i.e., voor zover
van toepassing, het belang om haar onderneming te continueren664) is in de resultanteleer één
van de deelbelangen.665 Het praktische verschil tussen de opvattingen van Maeijer en Van der
Grinten is niet groot.666 In beide wordt erkend dat een vennootschap in de regel een
onderneming drijft en ‘in beider benadering zal het belang van alle betrokkenen bij een
succesvolle onderneming het vennootschapsbelang in hoge mate bepalen.’667
6.8

In de loop van de tijd zijn op de oorspronkelijke visies van Maeijer en Van der Grinten
verschillende varianten ontwikkeld.668 Aan enkele recente besteed ik aandacht in de volgende
paragrafen. Ik doe zulks tegen de achtergrond van de veronderstelling dat de afgelopen jaren in elk geval tot de uitspraak van de Hoge Raad in de Cancun-zaak - de resultanteleer de
heersende leer was,669 al is mijn indruk dat in de literatuur de autonome opvatting
langzaamaan prominenter is geworden.670 Net als tussen de oorspronkelijke benaderingen zijn
de verschillen tussen de te bespreken modernere varianten trouwens geenszins zwart-wit te
noemen; zij bestaan veeleer uit - soms lastig van elkaar te onderscheiden - grijstinten. Het
begrip vennootschappelijk belang wordt wellicht mede daardoor soms als ongrijpbaar gezien;
zie bijvoorbeeld De Haan, die schrijft:671
‘Het "vennootschappelijk belang" waart als een spook door het Nederlandse
vennootschapsrecht. Het begrip duikt in vele zaken en op vele plaatsen op, maar niemand weet
wat het precies is, en of het eigenlijk wel bestaat.’

6.9

Timmerman heeft in zijn Rotterdamse oratie eind 2008 voorgesteld om voor de duiding van
het vennootschappelijk belang aansluiting te zoeken bij het zogeheten enlightened shareholder
value-model zoals dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gehanteerd.672 Dit model komt er
volgens hem op neer dat het bestuur het succes van de vennootschap dient te bevorderen,
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waarbij het aandeelhoudersbelang op de lange termijn in beginsel voorop staat. Andere
belangen kunnen het aandeelhoudersbelang van de eerste plaats verdringen als deze in een
bepaalde situatie disproportioneel (zouden) worden achtergesteld.673 Timmerman heeft een
voorkeur voor deze vorm van het aandeelhoudersprimaat omdat het ‘bestuurders en
commissarissen meer dwingt tot uitleg waarom zij een bepaald belang het zwaarst hebben
laten wegen’.674 ‘Dat kan onder de leer van de vrije afweging van belangen, zoals we die in
Nederland traditioneel belijden, versluierd worden (…)’, aldus Timmerman, ‘en dat is in een
tijd van toenemende transparantie onwenselijk.’.675 De Kluiver heeft het voorstel van
Timmerman onder meer bekritiseerd vanwege de moeilijkheid om vast te stellen wat het
aandeelhoudersbelang op de lange termijn nou precies inhoudt.676 Hij vraagt zich ook af wie
deze vaststelling zou moeten doen.677 De Kluiver geeft er de voorkeur aan om het
vennootschapsbelang primair vanuit de onderneming en haar maatschappelijke rol en functie
te beoordelen.678 Duplicerend stelt Timmerman vervolgens dat sprake is van ‘lastige
problematiek waar niemand zonder meer het gelijk aan zijn kant heeft’, en zet uiteen dat de
begrippen aandeelhouderswaarde op de lange termijn en vennootschappelijk belang dicht
tegen elkaar aan liggen.679 Timmerman en Van Ginneken hebben nadien een benadering van
het vennootschappelijk belang gepresenteerd die naar hun zeggen voortborduurt op de
gedachten van Timmerman en op eerder werk van Van Ginneken, maar ook niet veraf ligt van
de opvatting van De Kluiver. In hun ogen komt het vennootschappelijk belang ‘neer op het
creëren van langetermijnaandeelhouderswaarde, zoals vastgelegd in het beleid en de strategie,
waarbij alle betrokken belangen worden afgewogen’.680
6.10

Assink heeft in zijn oratie in 2010 uitvoerig aandacht besteed aan de problematiek van het
vennootschappelijk belang.681 Hij bespreekt de diverse gezichtspunten en geeft aan dat
ondernemingsbestuurders naar zijn indruk in de praktijk helemaal geen ‘resultantebenadering’
hanteren en ook niet sturen op de belangen van de aandeelhouders, maar gericht zijn op ‘het
bevorderen van de gezonde groei van de onderneming over de lange termijn’, op
‘waardecreatie in bredere zin’.682 In lijn daarmee bepleit Assink een model waarin het
vennootschappelijk belang autonoom is en normaliter zal bestaan ‘uit waardecreatie die loopt
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via gezonde groei van de onderneming over de lange termijn’.683 De belangen van bij de
vennootschap betrokkenen dienen in de visie van Assink wel steeds een rol te spelen, doordat
het bestuur ‘indien achterstelling van een bepaald belang op de korte termijn nodig is om de
gezonde groei over de lange termijn (…) optimaal te bevorderen, dat belang niet onevenredig
[dient] achter te stellen (…)’.684 Als pluspunt van deze benadering noemt Assink onder andere
dat niet primair wordt gestuurd op aandeelhouderswaarde, maar op waardecreatie in brede zin.
Dit kan het bestuur vooral van pas komen in discussies met activistische aandeelhouders die
uit zijn op korte termijngewin.685
6.11

Mij spreekt de visie van Assink het meest aan, maar ik zeg erbij, zie ook hierna, dat ik niet
weet of de benaderingen van Assink, Timmerman en Van Ginneken en De Kluiver wat hun
praktische uitwerking betreft in het algemeen veel van elkaar (zullen) verschillen. Dit lijkt ook
te gelden voor de visies van Verdam en De Jongh, die verschillende accenten leggen doch
elkaar in de kern volgens mij niet veel ontlopen. In de opvatting van Verdam gaat het bij het
vennootschappelijk belang allereerst om de ondernemende vennootschap als goedlopende en
goed renderende onderneming.686 Als bij de onderneming betrokken belangen conflicteren,
dan dient aan het aandeelhoudersbelang op termijn een groot gewicht te worden toegekend,
hetgeen echter - zo begrijp ik Verdam - niet betekent dat dit belang zo krachtig is dat het
andere belangen ter zijde schuift.687 Volgens De Jongh valt het vennootschappelijk belang
samen met het succes van de onderneming.688 Het succes van de onderneming
vertegenwoordigt in zijn ogen een belang dat de afzonderlijke bij de onderneming betrokken
belangen overstijgt, zonder dat aan die belangen wordt voorbijgegaan. Ik citeer De Jongh,
waar hij een koppeling maakt met het gedachtegoed van Verdam:689
‘De nadruk op een overstijgend belang impliceert niet dat aan de belangen van de afzonderlijke
betrokkenen geen betekenis meer toekomt. In beginsel […] zullen de afzonderlijke
deelbelangen echter opgaan in het overstijgende belang. Op goede gronden betoogt Verdam
daarom dat het belang van de aandeelhouders in beginsel via de vennootschap verloopt; m.i.
geldt dit ook voor andere betrokkenen bij vennootschap en onderneming.’

6.12

De opvattingen van Assink, Verdam en De Jongh hebben met elkaar gemeen dat zij - kort
gezegd -, net als de autonome/holistische benadering, allereerst uitgaan van het eigenstandige
vennootschapsbelang (samengevat: het succes van de onderneming op de lange termijn), om
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vervolgens te bezien of er ter zake een correctie moet plaatsvinden doordat een ander
betrokken belang zulks vereist. De opvatting van Timmerman en Van Ginneken ligt daar zeer
dicht tegen aan, doordat zij het - zo nodig later bij te stellen - lange termijn
aandeelhoudersbelang vooropstellen, dat in hun ogen echter, als ik het goed zie, - meestal gelijk zal zijn aan het (eigenstandige) vennootschapsbelang (ook weer: het succes van de
onderneming op de lange termijn).690 De opvattingen behelzen aldus alle twee stappen: stap 1,
de bepaling van het vennootschapsbelang respectievelijk het lange termijn
aandeelhoudersbelang; stap 2, de eventuele correctie daarop vanwege de onevenredige
achterstelling van een ander belang. Zij lijken daarmee volgens mij het meest op een autonome
benadering van het vennootschappelijk belang.
6.13

In de Cancun-zaak lijkt de Hoge Raad zich - dienovereenkomstig - uit te spreken voor een
visie op het vennootschappelijk belang die het dichtst aanligt tegen de autonome benadering
(stap 1), (vanzelfsprekend) met inachtneming van het uitgangspunt van belangenpluriformiteit
(stap 2, die kan leiden tot een correctie op stap 1).691 De relevante passages uit de
rechtsoverwegingen 4.2.1 (stap 1) en 4.2.2 (stap 2) luiden als volgt (mijn cursiveringen,
KWHB):
‘Bij de vervulling van hun taak dienen de bestuurders zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming te richten (vgl. thans art. 2:239 lid 5
BW). Wat dat belang inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien aan de
vennootschap een onderneming is verbonden, wordt het vennootschapsbelang in de regel
vooral bepaald door het bevorderen van het bestendige succes van deze onderneming. (…)’
‘Bij de vervulling van hun taak dienen bestuurders voorts, mede op grond van het bepaalde in
art. 2:8 BW, zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de belangen van al degenen die
bij de vennootschap en haar onderneming zijn betrokken (…). Deze
zorgvuldigheidsverplichting kan meebrengen dat bestuurders bij het dienen van het
vennootschapsbelang ervoor zorgen dat daardoor de belangen van al degenen die bij de
vennootschap of haar onderneming zijn betrokken niet onnodig of onevenredig worden
geschaad. (…).’

Van eenduidigheid ter zake is evenwel geen sprake: annotator De Haan neemt bijvoorbeeld
juist aan dat de overwegingen aansluiten op de resultantebenadering,692 annotator Van

690

Zie voor dat laatste bijvoorbeeld Timmerman 2014, § 3.
Zie in vergelijkbare zin Assink 2015 en Verdam 2015. Vgl. ook Van Buuren 2014 en Blanco Fernández 2016, die een
verband legt met de inzichten van De Jongh 2014. Zie ten slotte ook Van Veen 2016, § 5.
692
De Haan 2014, § 4.
691

176
Schilfgaarde schrijft dat niet duidelijk is welke keuze de Hoge Raad op dit vlak maakt,693
terwijl annotator Leijten meent dat van een inhoudelijke nieuwigheid ‘uiteraard’ geen sprake
is.694
6.14

Of de discussie omtrent het vennootschappelijk belang met deze Cancun-uitspraak tot een
einde is gekomen, kan dan ook worden betwijfeld. Ik geloof overigens niet dat dit vanuit
praktisch oogpunt zo erg is.695 Welke theorie men ook aanhangt, vaststaat dat de
omstandigheden van het geval bepalend zijn voor het antwoord op de vraag welke belangen
meewegen en welk gewicht daaraan moet worden toegekend. Die basisnorm biedt op zich niet
veel inhoudelijke houvast, maar wel - en dat lijkt mij belangrijk - inhoudelijke flexibiliteit,696
zodat afwegingen in het kader van het vennootschapsbelang steeds kunnen worden toegespitst
op de (maatschappelijke) rol en functie van de desbetreffende vennootschap/onderneming.697
Die rol en functie zullen de kring van stakeholders bepalen, maar kunnen tevens beslissend
zijn voor het gewicht dat aan hun belangen wordt toegekend. Binnen welke benadering deze
norm wordt toegepast, hoeft voor de uitkomst niet bepalend te zijn.698 In de autonome
benadering van het vennootschapsbelang (‘à la Cancun’) wordt (ook) na de bepaling van het
vennootschapsbelang met andere belangen (dan het vennootschapsbelang) rekening gehouden,
terwijl zulks in de resultantebenadering reeds gebeurt bij (of: door) het bepalen van het
vennootschapsbelang. Steeds komt aldus een moment dat het bestuur de desbetreffende
belangen, voor zover deze niet parallel lopen, weegt en tegen elkaar afweegt, of dat nu in één
stap of in twee stappen gaat. Daar komt nog bij dat dit proces - naar ik veronderstel doorgaans goeddeels een niet-kwantificeerbare aangelegenheid is (al was het maar omdat het
niet gemakkelijk zal zijn om vast te stellen wat de diverse categorieën (deel)belangen allemaal
behelzen).699 Besluiten moeten vaak worden genomen op basis van onzekere factoren, zoals
bijvoorbeeld toekomstige marktomstandigheden. Het zal daarom zeer moeilijk zijn om de
verschillende belangen op exacte wijze tegen elkaar af te wegen - het (resulterende besluit) is
hoe dan ook, in elk geval voor buitenstaanders, (de resultante van) een ‘mysterieus
afwegingsproces’ (of er nu in één stap of in twee stappen wordt beslist).700 In dat proces, zo
meen ik het leerstuk van het vennootschappelijk belang ten slotte te mogen typeren, mag geen
enkel belang onwrikbaar voorop staan, wél - althans in beginsel en uitgaande van een
vennootschap die een onderneming drijft - een verondersteld gemeenschappelijk (of, ten
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minste, een overkoepelend) lange termijn perspectief. Continuïteit, duurzame (lange termijn)
waardecreatie en - dus - bestendig ondernemingssucces zijn binnen dat perspectief nauw met
elkaar verbonden sleutelbegrippen.
6.15

Hoe waardevol deze laatste constateringen ook zijn - ze geven richting -, pasklare antwoorden
voor de praktijk geven zij niet. In concrete situaties hangt het antwoord op de vraag wat het
vennootschapsbelang vereist immers altijd af van de omstandigheden van het geval. Het gaat
dan om de vraag hoe het ondernemingssucces wordt bevorderd. En in meer abstracte zin is de
vraag wanneer eigenlijk sprake is van bestendig ondernemingssucces. Dat zijn in de eerste
plaats wellicht vragen die op het vlak liggen van ondernemingsbeleid, maar de vragen kunnen
juridische relevantie hebben of verkrijgen, al was het maar omdat een onjuiste beantwoording
ertoe kan leiden dat achteraf wordt vastgesteld dat aan een bepaald betrokken belang ten
onrechte te weinig gewicht is toegekend. Bespiegelingen over belangen van stakeholders
kunnen derhalve vanuit juridisch perspectief wel degelijk relevant zijn. Het resterende deel
van dit hoofdstuk wordt daaraan goeddeels gewijd, uitgaande van banken. Ik leid een en ander
in door nog kort - in algemene zin en uitgaande van ‘gewone’ ondernemingen - stil te staan bij
het begrip ‘bestendig ondernemingssucces’ en ‘lange termijn waardecreatie’. Ik maak ook
enige opmerkingen over de vraag of en in hoeverre ‘maatschappelijke belangen’ het
vennootschappelijk belang moeten of kunnen bepalen of beïnvloeden, zodat ik daarop straks,
schrijvend over het vennootschapsbelang van banken, kan teruggrijpen.

Bestendig ondernemingssucces, lange termijn waardecreatie en maatschappelijk belang
6.16

Wat wordt in algemene zin bedoeld met bestendig ondernemingssucces? Vooropgesteld:
bestendig ondernemingssucces is op zichzelf geen precies omlijnd en ook geen statisch begrip.
Wat dat laatste betreft: ondernemingssucces fluctueert in de tijd, soms is het groot, soms is het
klein en het kan ook best enige tijd afwezig zijn, bijvoorbeeld doordat het economisch tij niet
meezit of omdat de onderneming anderszins met een tegenvaller wordt geconfronteerd. Voor
bestendig ondernemingssucces is niettemin een onderneming nodig die ten minste over de
langere termijn bezien rendabel is. Daarmee is niet gezegd dat bestendig ondernemingssucces
- uitsluitend - gelijkstaat aan winstmaximalisering ten behoeve van aandeelhouders;701 zulks
volgt reeds uit de voorgaande beschouwingen over het vennootschappelijk belang en het
daarin besloten liggende stakeholders-model. Het gaat bij het bevorderen van bestendig
ondernemingssucces om het bevorderen van ‘het gezond voortbestaan en mogelijk groei van
de onderneming over de lange termijn, gebaseerd op constructieve samenwerking van de
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daarbij betrokkenen’,702 waarvan al die betrokkenen - in meer of mindere mate - de vruchten
plukken.703 Maar is binnen deze context sprake van een zekere natuurlijke hiërarchie ten
gunste van de belangen van lange termijn aandeelhouders, zoals bepleit door Timmerman,
zodat sprake is van ‘een overwicht van het aandeelhoudersbelang welke doorbroken kan
worden’ en van ‘een zekere vooropstelling van het aandeelhoudersbelang’?704 Ik stel vast dat
hierover verschillend wordt gedacht (zie hiervoor)705 en dat de Hoge Raad zich er niet
expliciet over heeft uitgesproken, ook niet in de Cancun-zaak.706 Zelf meen ik dat de focus op
het bestendige succes van de onderneming het algemene vertrekpunt impliceert dat geen enkel
deelbelang vooropstaat (ook niet ‘in beginsel’),707 hetgeen onverlet laat dat lange termijn
aandeelhoudersbelangen veelal parallel zullen lopen met bestendig ondernemingssucces.708
6.17

Belangrijker is volgens mij hoe dan ook de constatering dat het bij het vennootschapsbelang in
het geval van een onderneming in beginsel draait om lange termijn waardecreatie, zeker gelet
op het short termism dat de periode in de aanloop naar de kredietcrisis zo sterk
karakteriseerde.709 In dit verband kan ook worden verwelkomd het begin 2016 gelanceerde
voorstel van de Commissie Van Manen tot aanpassing van de Corporate Governance Code,
welk voorstel in het bijzonder in het teken staat van een focus op lange termijn waardecreatie
(met inachtneming van de belangen van alle stakeholders).710 Overkleeft en Beckers merken
op dat de lange termijn waardecreatie van de Commissie Van Manen verwantschap vertoont
met het door de Hoge Raad in de Cancun-beschikking ontwikkelde richtsnoer voor het
bevorderen van het bestendige succes van de onderneming.711 De auteurs plaatsen het belang
dat de Commissie Van Manen hecht aan lange termijn waardecreatie ‘vooral in de sleutel van
een zekere robuustheid in het bedrijfsmodel van een beursonderneming en de vaardigheid van
een onderneming om zichzelf aan te passen aan veranderingen in tijd en omgeving’.712 Voorts
schrijven zij dat de Commissie Van Manen het oog heeft op een beursonderneming wier
strategie erop is gericht op lange termijn voortdurend waarde te creëren ‘waarbij
doelstellingen op de korte termijn (mede) bepaald zouden moeten worden door de vraag hoe
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het waardecreërend vermogen op de lange termijn gehandhaafd dan wel verbeterd zou kunnen
worden’.713 Naar ik meen zijn dit treffende interpretaties van de voorstellen van de Commissie
Van Manen, die ik zou willen omarmen.
6.18

Dan kom ik nu toe aan de verhouding tussen het vennootschappelijk belang en
maatschappelijke belangen. Het gaat dan over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
ofwel, in internationale termen, corporate social responsibility en de trits People, Planet en
Profit. Dit is op zich een belangrijk onderwerp waarover veel valt te zeggen en waarover ook
veel wordt gediscussieerd en geschreven.714 Ik beperk mij hier tot een paar opmerkingen. Ik ga
ervan uit dat het Nederlandse ondernemingsrecht niet de algemene regel bevat dat
maatschappelijke belangen in acht moeten worden genomen in het kader van het
vennootschappelijk belang (onverminderd uiteraard de verplichting van een vennootschap om
wettelijke verplichtingen na te leven). Maatschappelijke belangen hebben geen vaste positie
als het gaat om het bevorderen van bestendig ondernemingssucces (stap 1 als bedoeld in de
Cancun-uitspraak), maar zijn in beginsel evenmin belangen die bij de vennootschap en haar
onderneming zijn betrokken en ten aanzien waarvan zorgvuldigheid moet worden worden
betracht (stap 2 als bedoeld in de Cancun-uitspraak). Het staat ondernemingen in beginsel
echter vrij eigener beweging op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen.715
Het is tevens mogelijk dat ondernemingen door middel van zelfregulering of anderszins op
basis van codes worden onderworpen aan normen op dit vlak. Het vennootschappelijk belang
kan verder ook worden gekleurd door maatschappelijke belangen als sprake is van een
vennootschap met ondernemingsactiviteiten die een specifieke maatschappelijke functie
hebben (zoals een ‘nutsfunctie’). Ik schaar mij hiermee achter Assink, die schrijft:716
‘[D]e betekenis van de factor ‘algemeen belang’ [zal] denkelijk toenemen, naarmate de door
een vennootschap ontplooide ondernemingsactiviteiten vanwege de aard en omvang ervan een
sterkere (potentieel) directe maatschappijbrede doorwerking hebben. Dit laatste hangt dan in
wezen op de rol die een dergelijke vennootschap via haar ondernemingsactiviteiten binnen de
samenleving vervult, waardoor zij bijvoorbeeld - en kort gezegd - systeemrelevantie kan
verkrijgen en in zoverre aan haar feitelijk (ook) een nutsfunctie kan worden toegekend; er
wordt dan wel gesproken van de ‘belangrijke schakelfunctie’ die deze vennootschap in
macroverband vervult en eventueel rechtvaardigt dat zij, in geval van (dreigend) faillissement,
door de overheid wordt gered. Via die band kunnen de panelen gaan schuiven, al (i) blijven de
wijze waarop en de mate waarin afhankelijk van de omstandigheden van het geval en (ii) blijft
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het dan gaan om uitzonderingen op een hoofdregel; in beginsel speelt de factor ‘algemeen
belang’ rechtens geen belangrijke rol (…).’

Klant(belang) centraal?
6.19

Uit het voorgaande blijkt dat het Nederlandse ondernemingsrecht geen regel bevat die inhoudt
dat in het kader van het vennootschappelijk belang aan een van de betrokken (deel)belangen te
allen tijde voorrang moet - of kán - worden gegeven. In zoverre is het uitgangspunt van het
klantenprimaat dat de Commissie Maas in het Rapport Commissie Maas lijkt voor te staan
derhalve niet in overeenstemming met het Nederlandse recht. Alvorens ik toelicht hoe het
klant centraal-beginsel volgens mij binnen de context van het vennootschappelijk belang zou
moeten worden opgevat,717 sta ik stil bij een interpretatie van klant centraal die ten aanzien van
gewone ondernemingen op zich valide kan zijn, doch met betrekking tot banken naar mijn
oordeel moeilijk toepasbaar is.

6.20

Ik keer daarvoor terug naar de oratie van Timmerman uit 2008. Binnen de context van zijn
voorstel om aansluiting te zoeken bij het enlightened shareholder value-model,718 heeft
Timmerman en passant het volgende over het belang van klanten opgemerkt (mijn cursivering,
KWHB):719
‘Op het aandeelhoudersbelang is lastig greep te krijgen. Het gaat - denk ik - vaak om het
aandeelhoudersbelang op de lange termijn. Een complicerende factor kan het belang van
minderheidsaandeelhouders zijn dat soms afwijkt van dat van de meerderheid. Men mag ook
niet uit het oog verliezen dat een vennootschap die het belang van klanten vooropstelt,
daarmee het succes van de vennootschap kan bevorderen en met een dergelijk beleid ook het
aandeelhoudersbelang op adequate wijze dient. Het aandeelhoudersbelang is een voorbeeld
van een meerzinnig begrip dat kenmerkend is voor het hedendaagse (vennootschaps)recht.’

6.21

Misschien heeft de Commissie Maas zich door Timmerman laten inspireren en moet men
klant(belang) centraal in het Rapport Commissie Maas uitleggen zoals Timmerman dit doet
met het aandeelhoudersbelang, namelijk door het klantbelang in het kader van het
vennootschappelijk belang als vertrekpunt te hanteren, zodat het in beginsel vooropstaat. Als
door deze handelwijze het succes van de onderneming bestendig wordt bevorderd, dan past
deze ook binnen de lijnen die de Hoge Raad in zijn Cancun-uitspraak heeft uitgezet. Een en
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ander lijkt op de benadering die volgens Boerma door ING wordt aangehangen. Boerma
schrijft (de tweede cursivering bracht ik aan, KWHB):720
‘ING heeft bij de start van haar verbeterprogramma, om ‘klantbelang centraal’ (KBC) in de
praktijk te brengen, haar ambitie vertaald naar een missie op KBC: ‘Wij wegen de belangen
alle stakeholders van de bank steeds zorgvuldig, waarbij het belang van de klant centraal
staat.’ Een mooie missie, maar wat betekent die in de praktijk? De problemen in het verleden
zijn juist mede ontstaan door soms ‘voorrang’ te geven aan de belangen van één van deze
stakeholdergroepen (de aandeelhouders) boven de andere. Een zorgvuldige afweging van alle
belangen is dus essentieel. Het doorslaan van de balans naar de ándere kant – die van (alleen)
het klantbelang – is dus ook geen wenselijke strategie. Klantbelang centraal houdt voor ING
dan ook niet in dat alleen naar het klantbelang wordt gekeken. Maar dat belang is wel het
uitgangspunt in al haar afwegingen.’

6.22

Tégen deze benadering(en) pleiten volgens mij soortgelijke bezwaren als die door De Kluiver
zijn aangevoerd tegen Timmerman’s voorstel voor het enlightened shareholder value-model,
want wie is ‘de’ (bank)klant eigenlijk? Het is niet duidelijk wie de Commissie Maas allemaal
onder het begrip klant schaart. Soms wordt in het Rapport Commissie Maas uitsluitend ‘de
klant’ genoemd, een andere keer wordt gesproken over de klant en de spaarder, waardoor
betwijfeld zou kunnen worden of de Commissie Maas het in mijn ogen voor de hand liggende
uitgangspunt hanteert dat spaarders (ook) klanten zijn. Hoe dit ook zij, zonder nadere
definiëring of afbakening is de klantenkring van een bank zeer groot, of daar nu wel of niet
spaarders toe behoren. Op basis van het normale spraakgebruik zullen vrijwel alle partijen met
wie de bank een typische bancaire relatie onderhoudt, worden aangemerkt als ‘klant’. Als
degenen die centraal moeten staan in brede zin moeten worden opgevat en derhalve zowel
spaarders, (andere) depositohouders, kredietnemers en bijvoorbeeld de clientèle omvat die
beleggingsdiensten van de bank betrekt, dan is ‘klant centraal’ in de hier bedoelde zin hoe dan
ook een onwerkbaar concept. Men kan zich gemakkelijk allerlei situaties voorstellen waarin de
diverse groepen van klanten binnen het volledige klantenarsenaal uiteenlopende of botsende
belangen hebben, en alleen al door die verscheidenheid valt ‘het’ belang van de klant helemaal
niet te definiëren. Het belang van de klant kan toch moeilijk als richtsnoer voor beslissingen
worden gehanteerd als niet duidelijk is wie precies als klant moet worden aangemerkt.

6.23

Dit neemt niet weg dat in mijn opvatting een waardevolle betekenis kan worden toegekend
aan ‘klant centraal’ bij het vormen van tegenwicht voor een focus op aandeelhouderswaarde
op de korte termijn - want dáár was het de Commissie Maas om te doen, en ik geloof ook dat

720

Boerma 2014, p. 19-20.

182
dit op zich een onomstreden doelstelling van het Rapport Commissie Maas is. Die betekenis
van klant centraal is niet op de eerste plaats typisch juridisch van aard, maar ligt veel meer op
het vlak van hun missie:721 het bedienen van klanten, of misschien specifieker, het leveren van
duurzame toegevoegde waarde voor klanten.722 Dan is het ‘wij zijn er om klanten te bedienen
en daarmee verdienen wij geld’ in plaats van ‘wij zijn er om geld te verdienen en daarom
moeten er klanten zijn’. Het aanvaarden van een dergelijke missie hoeft niet te impliceren dat
de belangen van klanten steeds voorgaan boven de belangen van andere stakeholders. Het
hoeft evenmin zo te zijn dat een sterke klantenfocus nadelig uitwerkt voor de winstgevendheid
van de desbetreffende onderneming. Integendeel, uit onderzoek komt naar voren dat
ondernemingen met een sterke klantenfocus op den duur beter presteren dan ondernemingen
die dit niet doen.723 Het centraal stellen van klanten kan aldus in het belang zijn van alle bij de
onderneming lange termijn betrokkenen en voor zover zulks het geval is, wordt uit de aard van
de zaak het klantbelang niet voorgetrokken ten opzichte van die andere belangen. Dit laatste is
op zich ook helemaal niet in structurele zin nodig in het licht van de doelstelling van de
Commissie Maas, te weten, kort gezegd, het tegengaan van een bankcultuur gericht op het
creëren van korte termijn aandeelhouderswaarde. Het zou mij dan ook niet verbazen als de
Commissie Maas haar werkelijke visie met betrekking tot klant centraal in het Rapport
Commissie Maas op een ongelukkige wijze heeft geformuleerd, waardoor onbedoeld het beeld
is ontstaan dat zij het Nederlandse stakeholders-model in algemene zin heeft willen
doorbreken ten faveure van klanten.
6.24

Dit sluit aan bij de uitleg die leden van de Commissie Maas achteraf, dat wil zeggen na de
publicatie van het Rapport Commissie Maas, aan hun voorstel ten aanzien van klant centraal
hebben gegeven. In een verslag van een seminar waar commissievoorzitter Maas aanwezig
was en waar het onderwerp klant centraal klaarblijkelijk aan de orde kwam, wordt
opgetekend: 724
‘Maas reageerde (…) door te zeggen dat in de media ten onrechte het beeld is ontstaan dat zijn
Commissie de positie van klanten belangrijker wil maken ten nadele van aandeelhouders. “Dat
hebben we nergens zo opgeschreven. We hebben wel gezegd dat banken een tijd lang teveel
bezig zijn geweest met het creëren van aandeelhouderswaarde op de korte termijn. Wat we
bepleiten is dat ze zich concentreren op het aanbieden van financiële diensten waaraan bij
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klanten echt behoefte bestaat, zodat dáármee de winst wordt gemaakt waarvan aandeelhouders
kunnen meeprofiteren.”’

6.25

Onlangs heeft commissielid Van den Goorbergh in een artikel over het Rapport Commissie
Maas langs vergelijkbare lijnen opgeschreven:725
‘Vanuit een maatschappelijk oogpunt heeft een bank als belangrijkste functie om besparingen
in investeringen te transformeren. Spaarders moeten een redelijke vergoeding krijgen en er
zeker van kunnen zijn dat ze de toevertrouwde middelen terugkrijgen. Kredietnemers aan de
andere kant moeten terecht kunnen bij een bank en moeten tegen redelijke condities kunnen
lenen. Dit is het idee achter ‘klant centraal’ dat volgens de Commissie Maas leidend moet zijn
voor het bedrijfsbeleid van de bank. Dat belang mag niet worden overschaduwd door dat van
derden, aandeelhouders, werknemers of wie dan ook.’

6.26

Als het klant centraal-beginsel op de hier bedoelde wijze wordt opgevat, dan meen ik te
kunnen zeggen dat het beginsel deel uitmaakt van de vertrekpunten die banken zichzelf
hebben opgelegd in en door middel van Toekomstgericht Bankieren 2015. Zoals toegelicht in
hoofdstuk drie, hebben de banken zichzelf daarin een dienstbare rol toebedeeld, hetgeen onder
meer een actieve klantgerichtheid impliceert. Het oorspronkelijke idee van de Commissie
Maas lijkt in zoverre aldus door de banken te zijn omarmd.

6.27

Dit perspectief op klant centraal mag dan inhouden dat niet steeds voorrang wordt gegeven
aan het klantbelang boven andere belangen, soms zal dat natuurlijk wel moeten gebeuren. Het
vooropstellen van - of het toekennen van een relatief groot gewicht aan - bepaalde
klantbelangen binnen de context van het vennootschappelijk belang moet gemotiveerd
plaatsvinden. Soms zal die motivering relatief eenvoudig zijn doordat zorgplichten een
bepaalde belangenafweging voorschrijven, maar in andere gevallen ligt die afweging in
beginsel in volle omvang op het bord van het bestuur van de bank. Dit zal bijvoorbeeld het
geval zijn bij het nemen van besluiten omtrent bedieningsconcepten en de wijze waarop de
marketing van producten en diensten wordt vormgegeven. Een publiekelijk toegezegde
klantgerichtheid brengt in mijn opvatting wel mee dat in deze kwesties de belangen van
klanten als logisch vertrekpunt hebben te gelden. Dit laatste zal eens te meer het geval zijn als
de zorgplicht die banken ten opzichte van hun klanten moeten betrachten holistisch wordt
bezien.726 Naarmate dergelijke zorgplichten vis-à-vis de klant groter worden, neemt de
afwegingsruimte ten gunste van andere belangen dan het klantenbelang binnen de context van
het vennootschappelijk belang vanzelfsprekend navenant af. De verschillende perspectieven
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op klant centraal zijn derhalve nauw met elkaar verbonden en zullen soms moeilijk van elkaar
te onderscheiden zijn.
Banken zijn anders en daarom: een bancaire prudentienorm
6.28

Nu is stilgestaan bij de vraag welke positie kan worden toegekend aan het klantbelang binnen
de context van het vennootschappelijk belang, zet ik weer een stap terug door de vraag te
stellen wat de algemene grondtrekken zijn van het vennootschappelijk belang als de betrokken
vennootschap een bank is.

6.29

Een bank is geen gewoon bedrijf.727 Daarmee wordt binnen de context van corporate
governance vooral gedoeld op de bijzondere risico’s die aan bankieren zijn verbonden.728
Door na te gaan waarom banken in dit verband ‘anders’ zijn, kan naar mijn oordeel eigenlijk
vrij eenvoudig een essentiële bancaire gedragsnorm worden blootgelegd. Banken zijn om te
beginnen anders dan gewone ondernemingen vanwege hun functie ten aanzien van
looptijdtransformatie. Hierdoor staan zij bloot aan een relatief groot liquiditeitsrisico, waaraan
een relatief groot insolventierisico is verbonden. Mede door deze risico’s zijn banken een bron
van systeemrisico’s. Vertrouwen van het publiek in banken is essentieel. Zodra het op dat vlak
gaat schuiven, kunnen de risico’s zich snel manifesteren. Deze bijzondere
risicokarakteristieken nopen tot een bijzondere behoedzaamheid in de bedrijfsvoering, in
ruime zin opgevat. De algemene gedragsnorm die daaruit voortvloeit noem ik de bancaire
prudentienorm. Zoals ik hierna toelicht, geldt de bancaire prudentienorm in mijn opvatting niet
alleen in het kader van het vennootschappelijk belang (het vennootschapsrecht en
ondernemingsrecht dus), maar ligt deze tevens besloten in het (systeem van het)
(micro)prudentiële toezichtrecht. In de kern gold de norm overigens (kennelijk) reeds toen van
dat laatste rechtsgebied - zoals wij dat nu kennen – in ieder geval nog geen sprake was. Ik laat
Bagehot aan het woord, die in 1873 in zijn beroemde boek Lombard Street over de Engelse
bancaire sector het volgende opschreef (mijn cursivering, KWHB):729
‘There is a cardinal difference between banking and other kinds of commerce; you can afford
to run much less risk in banking than in commerce, and you must take much greater
precautions.’
‘And besides, a banker, dealing with the money of others, and money payable on demand,
must be always, as it were, looking behind him and seeing that he has reserve enough in store
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if payment should be asked for, which a merchant dealing mostly with his own capital need not
think of. Adventure is the life of commerce, but caution, I had almost said timidity, is the life of
banking.’730

6.30

De bancaire prudentienorm vloeit in wezen voort uit een duidelijk verschil dat in mijn ogen
tussen ‘regulier’ ondernemen en bankieren bestaat. De prudentienorm vereist namelijk een
slag meer voorzichtigheid of behoedzaamheid, prudentie derhalve. Regulier ondernemen kan
veel meer gepaard gaan met ‘kansen grijpen’ en ‘dingen proberen’, al varieert de
bewegingsruimte die ter zake bestaat uiteraard wel naargelang de omstandigheden. Het
verschil is in zoverre niet zwart-wit. Verschillen gelden bovendien ook tussen ‘gewone’
ondernemingen onderling. Een start-up van enkele studenten die in eigen beheer een nieuwe
app bouwen voor de iPhone is toch heel iets anders dan de multinational die zonder veel
wikken en wegen miljarden stopt in de ontwikkeling van een of ander nieuw product. Het punt
dat ik met betrekking tot banken ten opzichte van ‘gewone’ ondernemingen wil maken, komt
treffend tot uitdrukking in het volgende citaat van Manning,731 waarin hij uitlegt dat
ondernemen gepaard gaat met een zekere mate van avontuur, maar vervolgens een voorbeeld
van een bankier aanhaalt dat volgens mij uit de toon valt en - daardoor - het onderscheid
tussen (regulier) ondernemen en bankieren juist markeert (mijn cursivering, KWHB):732
‘[b]usinessmen make business decisions. They are not courts, able and willing to pursue a
matter of the last argument in the search of the ‘right’ answer. They are not researchers
meticulously seeking truth. They are not scientists striving for ever more refined solutions in a
field of narrow specialization. And when an issue comes to a board of directors, the process of
discussion is nothing like the lawyer’s world of briefs and adversary argumentation. The
decisions the businessman must take are fraught with risk, and he is quite accustomed to
making these choices in a hurry on the basis of a hunch and manifestly sparse data. The
businessman and the board of directors thrive or die in a sea of uncertainty. The chairman of a
major bank recently made the point well when he said, ‘If I’m right three times out of ten, I am
doing very well, and if I’m right four times out of ten, I’ll do better than anybody else’.’

6.31

Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat banken geen risico’s moeten nemen en ik zeg ook niet
dat banken bij elke stap die zij zetten risico-avers moeten zijn. Bankieren is nu eenmaal
risiconemen.733 Banken kunnen ook risicovolle leningen verstrekken, zolang het totale risico
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dat zij lopen maar binnen de perken blijft. In dat verband moet worden bedacht dat het minder
risicovol kan zijn om een groot aantal hoogrentende heel kleine leningen te verstrekken aan
evenzovele geldleners met een lage kredietwaardigheid, dan de verstrekking van enkele zeer
omvangrijke laagrentende leningen aan evenzovele geldleners met een hoge
kredietwaardigheid. Als een van die laatstbedoelde leners (toch, door een onvoorziene
omstandigheid) failliet gaat, kan dat de desbetreffende bank wellicht de kop kosten, terwijl de
totale marge die op de grote groep leners met de lage kredietwaardigheid wordt behaald een
zodanige omvang kan hebben, dat deze de (verwachte) verliezen vele malen overtreft.734
Bankieren behelst risico’s (onder)kennen, begrijpen en beheersen en in dat kader speelt
behoedzaamheid een cruciale rol.
6.32

Dat gezegd hebbende, ga ik in op de uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad
in de enquêteprocedure inzake Fortis.735 In die rechterlijke uitspraken klinken de woorden van
Bagehot - bijna 150 jaar na dato - helder door, maar zij plaatsen ook hetgeen Manning schrijft
duidelijk in een kritisch perspectief. Bovenal bieden de uitspraken belangrijke hedendaagse
gezichtspunten ten aanzien van de achtergrond en de inhoud van de door mij bedoelde
bancaire prudentienorm.

6.33

In de uitspraken wordt ‘mijn’ bancaire prudentienorm overigens aangeduid als een bijzondere
zorgplicht. Deze bijzondere zorgplicht is publiekgericht, zodat van een andersoortige
bijzondere zorgplicht sprake is dan de bijzondere zorgplicht die gewoonlijk in de rechtspraak
van de Hoge Raad voorkomt als hij uitdrukking geeft aan de specifieke bancaire zorgplicht die
onder omstandigheden geldt in precontractuele en contractuele - bilaterale - relaties tussen
bank en klant dan wel ten opzichte van specifieke (en in ieder geval een aanwijsbare groep)
derden (dus in buitencontractuele situaties).736 Onder andere ook om het onderscheid te
onderstrepen met die andere bijzondere zorgplichten, heb ik een voorkeur voor het gebruik
van de term bancaire prudentienorm. Een aspect van de bancaire prudentienorm is dat zij
voortdurend als basisbeginsel van bancair (bestuurlijk) handelen heeft te gelden en derhalve
niet slechts opduikt in ‘bijzondere’ situaties, zoals het geval is bij de (andere) bijzondere
zorgplichten.737

734

Gleeson 2012, § 1.03.
OK 5 april 2012, JOR 2013/41; HR 6 december 2013, NJ 2014/167.
736
Ik heb onder meer het oog op de beroemde optie-arresten en effectenlease-arresten, alsmede, voor zover de bijzondere
zorgplicht strekt ter bescherming van specifieke derden, het eveneens beroemde Safe Haven-arrest en het recente Ponzizwendel arrest HR 27 november 2015, JOR 2016/34.
737
Met deze observatie beoog ik overigens geen duiding te geven aan de term bijzondere zorgplicht.
735

187
De Fortis enquêteprocedure
6.34

In deze rechtszaak over Fortis heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat het beleid en de
gang van zaken van september 2007 tot en met september 2008 (de periode gelegen tussen het
roemruchte bod op ABN AMRO en het roemloze moment dat Fortis - inclusief de door Fortis
overgenomen delen van ABN AMRO - werd overgenomen door de Nederlandse staat) als
wanbeleid in de zin van art. 2:355 BW moet worden aangemerkt. Het gaat mij in deze studie
niet om dit specifieke oordeel en ik laat de inhoudelijke kant van de Fortis-zaak in zoverre dan
ook onbesproken.738 Het gaat mij om enkele algemene overwegingen die de
Ondernemingskamer aan haar beslissing ten grondslag heeft gelegd. Ik geef de overwegingen
hierna op uitvoerige wijze weer, zodat ik er verderop in dit hoofdstuk gemakkelijk naar kan
verwijzen (mijn cursiveringen en mijn lettertoevoegingen in r.o. 4.3, KWHB):
‘[r.o. 4.3]
[A]
Bij de beoordeling geldt als uitgangspunt dat het bestuur bij de vervulling van zijn bij wet of
statuten opgedragen taken het belang van Fortis en de aan haar verbonden onderneming voorop
behoort te stellen en de belangen van alle betrokkenen bij zijn besluitvorming in aanmerking
behoort te nemen. Tot die belangen behoren in deze zaak, naast die van - onder meer - de
aandeelhouders, ook die van degenen die hun belangen aan Fortis hebben toevertrouwd, zoals
spaarders, depositohouders en polishouders.
[B]
Bij de beoordeling geldt voorts – vanzelfsprekend – als uitgangspunt dat ondernemen risico's
meebrengt. De beoordeling en afweging van die risico's is voorwerp van beleid van het bestuur.
De vrijheid die het bestuur daarbij heeft wordt mede beïnvloed door de aard van de
onderneming en de mate waarin de diverse stakeholders en – in sommige gevallen – de
samenleving als geheel bij de resultaten van dat beleid belang hebben. Gelet op de aard van de
door Fortis gedreven onderneming, (onder meer) een bank, en gelet op de voormelde daarbij
betrokken belangen rust op het bestuur een bijzondere zorgplicht die risico's steeds zorgvuldig
en adequaat in het oog te houden, te beoordelen en bij zijn beleidsafwegingen, besluitvorming
en optreden te betrekken.
[C]
Daarbij valt nog op te merken dat banken in het bijzonder afhankelijk zijn van het vertrouwen
dat de spaarders, de depositohouders, andere (systeem)banken, de aandeelhouders en het
publiek in het algemeen in hen stellen. Ondermijning van dat - voor een goed functioneren van
een bank - essentiële vertrouwen brengt grote en onmiddellijke risico's mee voor dat
functioneren en daarmee voor de continuïteit van de bank. Dit kenmerk scherpt de zorgplicht
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van de bank - hier derhalve van Fortis - aan, ook op het punt van een zorgvuldig
communicatiebeleid, dat hierna aan de orde zal komen.
‘[r.o. 4.4]
Bij een bank als Fortis (Fortis Bank SA/NV) komt daar nog het volgende bij. Door de omvang
van haar activiteiten was Fortis diep geworteld in het financieel en economisch verkeer van
Nederland en vervulde zij daarin een nutsfunctie. Men noemt een dergelijke bank (thans) ook
wel systeembank. De mogelijkheid dat een dergelijke bank onder bepaalde omstandigheden
haar rol niet naar behoren kan vervullen, respectievelijk de (dreigende) ondergang van een
dergelijke bank, houdt het risico in dat zeer ernstige schade wordt toegebracht aan het
financiële systeem en de reële economie (…). Dit betekent dat het bestuur van Fortis bij zijn
beleidsafwegingen en besluitvorming – uiteraard zonder de eerder genoemde bij Fortis
betrokken belangen uit het oog te verliezen – ook het algemeen maatschappelijk belang dat
gemoeid is met Fortis’ instandhouding diende te betrekken. (…)’
[r.o. 4.5]
(…) Dit laatste leidt nog tot de volgende opmerking. Naarmate op een (rechts)persoon (op een
bepaald terrein) een zwaardere verantwoordelijkheid rust, zal hij ook scherper moeten opletten,
opdat hem geen voor het voeren van een verantwoord beleid relevante feiten en
omstandigheden ontgaan, en zal hij zijn besluitvorming – dan ook – moeten doen berusten op
een zorgvuldige informatievoorziening, analyse en beoordeling. Dat betekent dat wat voor de
één slechts een hindsight inzicht is, onder omstandigheden voor de ander tot op zekere hoogte
foresight inzicht behoort te zijn. Het hiervoor genoemde maatschappelijk belang dat Fortis bij
haar besluitvorming in aanmerking dient te nemen scherpt de norm voor hetgeen op dit punt
van haar en haar organen in het kader van zorgvuldig bestuur en beheersing van risico's kon
worden verwacht, belangrijk aan. (…).’

6.35

Hoewel in cassatie niet direct is opgekomen tegen de hiervoor weergegeven
rechtsoverwegingen van de beschikking van de Ondernemingskamer (en de Hoge Raad deze
deswege niet uit dien hoofde heeft getoetst),739 kan uit de uitspraak van de Hoge Raad wel
worden afgeleid dat hij de daarin vervatte oordelen onderschrijft.740 Zie in het bijzonder r.o.
4.2.3 van de uitspraak van de Hoge Raad, waarin hij in antwoord op de klacht dat de
Ondernemingskamer zich in het algemeen schuldig zou hebben gemaakt aan hindsight bias bij
het beoordelen van het beleid van en de gang van zaken bij Fortis onder meer overweegt:
‘De ondernemingskamer heeft in de eerste alinea van rov. 4.5 met juistheid vooropgesteld dat
het handelen en nalaten van Fortis dient te worden beoordeeld naar de maatstaven die golden
ten tijde van het te beoordelen beleid en de kennis en ervaring die Fortis toen had of behoorde
te hebben. Met haar overweging in de tweede alinea van rov. 4.5 dat “wat voor de één slechts
een hindsight inzicht is, onder omstandigheden voor de ander tot op zekere hoogte foresight

739
740

Zie r.o. 4.5.3 van de uitspraak van de Hoge Raad.
Zie ook, vergezeld van een uitvoerige onderbouwing, Busch 2014, p. 34.
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inzicht behoort te zijn”, heeft de ondernemingskamer tot uitdrukking gebracht dat van Fortis
als systeembank, gelet op haar bijzondere zorgplicht als omschreven in rov. 4.3 – 4.4, meer
kennis en inzicht (en meer inspanningen ter verkrijging daarvan) mag worden verwacht dan
van een partij in een andere positie. Het gaat dus om kennis en inzicht die zij – niet achteraf
beoordeeld, maar beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van haar handelen en
besluitvorming – “behoorde te hebben” (aldus het slot van de eerste alinea van rov. 4.5)
teneinde daarop haar handelen en besluitvorming te kunnen baseren. Dat oordeel geeft geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting. (…)’

6.36

Tegen de oordelen van de Ondernemingskamer zijn in de (hoofdzakelijk:
ondernemingsrechtelijke) literatuur weinig inhoudelijke bezwaren gemaakt - ze zijn zelfs als
logisch aangemerkt -,741 zij het dat de aanknoping bij het maatschappelijk belang door
sommigen wel als opmerkelijk wordt gezien.742 Kroeze heeft kritische noten gekraakt met
betrekking tot de uitgangspunten die de Ondernemingskamer in r.o. 4.5 hanteert ten aanzien
van hindsight en foresight inzicht,743 maar bestrijdt op zich niet, als ik het wel heb, de
algemene oordelen van de Ondernemingskamer over de belangen die banken zich dienen aan
te trekken en de bijzondere zorgvuldigheid die zij ter zake moeten betrachten. In mijn
opvatting moeten de (algemene) oordelen van de Ondernemingskamer als juist worden
aanvaard, ofschoon ik r.o. 4.4 van haar beschikking (met betrekking tot Fortis’ systeemstatus)
minder gelukkig vind. Ik keer hierna, in de loop van mijn betoog, meermalen bij de uitspraken
terug.

Het vennootschappelijk belang van banken
6.37

Wat betekent een en ander nu voor de grondtrekken van het vennootschappelijk belang ten
aanzien van banken? Ik meen dat het basisuitgangspunt van de Hoge Raad in de Cancun-zaak
ook gewoon voor banken opgaat, met dien verstande - dit volgt (ook) uit de Fortis-zaak - dat
het bevorderen van het bestendige succes van de onderneming met een bijzondere mate van
behoedzaamheid dient te geschieden (of misschien beter: een grote mate van behoedzaamheid
vereist), vanwege het bijzonder grote publieke (maatschappelijke) belang dat aan de
continuïteit van bancaire ondernemingsactiviteiten moet worden toegekend. De bijzondere
behoedzaamheid is een gradueel, maar wezenlijk verschil ten opzichte van wat heeft te gelden
voor andere, ‘gewone’, ondernemingen (niet-banken). Turner heeft dit als volgt voor het
voetlicht gebracht:744

741

Raaijmakers 2012, p. 749 en Van der Sangen 2013, p. 66.
Zoals Sanders 2012, Bartman 2012 en Dijkhuizen 2013.
743
Zie ook Bulten 2012, § 4.
744
Turner 2010. Het laatste punt uit het citaat wordt ook op scherpe wijze gemaakt in Turner 2012.
742
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‘But banking is not like other sectors. The fact that many banks made decisions in the same
way as other companies was itself a key driver of the crisis, a big problem, but not one that
regulators had adequately identified. In some other sectors we want bold risk-taking, which
might sometimes result in failure, shareholder loss or even the danger of bankruptcy. But
banking is different. Failure in banking, or even the threat of failure offset by public
intervention, carries huge economic costs quite different from non-banks. In banking, higher
return for higher risks is also sometimes achieved not by socially valuable product innovation,
but by leveraging up and taking liquidity risks, increasing the danger that society must clean up
the mess.’

6.38

Blom raakt de kern als hij zegt: ‘banken mogen, vanwege hun systeemfunctie, in feite niet
failliet gaan.’745 Dit betekent niet dat ze nooit failliet gaan of dat toezicht zulks zou moeten
(kunnen) voorkomen, of dat er geen rekening wordt gehouden met faillerende banken.
Natuurlijk niet. Er is de afgelopen tijd juist ontzettend veel werk verricht om een ordelijke
herstructurering en afwikkeling mogelijk te maken van banken die insolvent zijn geraakt of
dreigen te raken. Wat Blom zegt is het perspectief waarop de prudentienorm zich in beginsel
richt; het is ook, zoals hierna nader wordt toegelicht, het primaire doel van de prudentiële
regels van financieel toezicht.

6.39

Ik maak nu eerst nog een paar algemene opmerkingen over de Fortis-uitspraak van de
Ondernemingskamer.

6.40

Vergeleken met enkele op dit punt minder uitgesproken reacties op de uitspraak van de
Ondernemingskamer,746 acht ik de aanknoping daarin bij het maatschappelijk belang als
richtingbepalend voor het vennootschappelijk belang zonder meer logisch en gerechtvaardigd
(maar misschien lijd ik aan hindsight bias). Ik zou in dit verband wel willen benadrukken dat
het maatschappelijk belang in de uitspraak in een specifieke betekenis wordt gebruikt: het gaat
om het maatschappelijk belang dat met de instandhouding van Fortis is gemoeid - de
continuïteit van Fortis derhalve. Het maatschappelijk belang dient aldus op indirecte wijze te
worden gediend. Dat is een belangrijk aspect, waarop ik hierna nog terugkom. Ik zou
overigens voor de toepassing van de hier bedoelde basisnorm in beginsel geen belang willen
hechten aan de vraag of de desbetreffende bank al dan niet een systeemstatus heeft. Het
verdient in mijn opvatting de voorkeur om steeds eenzelfde basisnorm te hanteren, onder meer
ook – zie hierna – omdat de norm in het microprudentiële toezichtrecht besloten ligt.

745

Blom 2012.
Zie Sanders 2012 en ook Bartman 2012, die onder meer schrijft: ‘Voor zover ik weet heeft de Ondernemingskamer, noch
een ander gerechtelijk college, niet eerder het algemeen maatschappelijk belang zo nadrukkelijk opgevoerd als maatstaf voor
het doen en laten van de leiding van een systeembank. Ik sluit niet uit dat deze overweging, bij latere terugblik, een cesuur
weergeeft in het denken over het vennootschappelijk belang als bestuurlijk richtsnoer bij grote financiële instellingen.’ Vgl.
voorts Dijkhuizen 2013.
746
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6.41

Ik wees er al op dat r.o. 4.5 van de uitspraak van de Ondernemingskamer over hindsight en
foresight tot kritiek heeft geleid, onder meer doordat daarin werd gelezen dat van
bankbestuurders wordt verwacht dat zij ‘helderzienden’ zijn.747 Conform de uitleg die later
door de Hoge Raad aan dit oordeel van de Ondernemingskamer is gegeven, verwacht de
Ondernemingskamer hier echter niet het onmogelijke van bankbestuurders, doch brengt zij de
gradatie van behoedzaamheid ten opzichte van bestuurders van ‘gewone’ ondernemingen tot
uitdrukking. Dit neemt niet weg, zoals Kroeze op fraaie wijze heeft uiteengezet, dat aan de
beoordeling achteraf van besluiten die slecht zijn uitgepakt het grote gevaar kleeft dat de
beoordelaar zich niet kan bevrijden van de wetenschap omtrent hetgeen zich intussen heeft
voltrokken.748 Dat gevaar zegt op zich echter - in theorie althans - niets over de mate van
behoedzaamheid die mag worden verwacht van de degenen die de besluiten nemen. Het punt
van de Ondernemingskamer (en de Hoge Raad) is dat in verband met de grote gevolgen die
aan besluiten van bankbestuurders zijn verbonden ter zake - verhoudingsgewijs - een intensere
voorbereiding en voorzichtiger houding wordt verwacht, niet dat de bestuurders inzichten
aangaande de toekomst moeten hebben die zij niet konden hebben.749

6.42

Vanuit juridisch-technisch oogpunt zou ik er verder de voorkeur aan geven om het
maatschappelijk belang direct te verdisconteren in het vennootschappelijk belang (in stap 1
derhalve, zie hiervoor in § 6.13 en dus niet, zoals de Ondernemingskamer heeft gedaan
(althans zo lees ik de uitspraak) als extra stap (stap 2, zie hiervoor in § 6.13, in wezen ter
nadere bepaling van dat (eerder vastgestelde) vennootschappelijk belang).750

Misschien niets nieuws onder de zon, maar het moet wel explicieter
6.43

Als gezegd ligt de bancaire prudentienorm in mijn visie besloten in het microprudentiële
toezichtrecht. Ik licht dat als volgt nader toe.

747

De term helderzienden is gebruikt door Bulten 2012, § 4.
Kroeze 2012.
749
Dit volgt ook uit r.o. 4.7 van de uitspraak van de Ondernemingskamer: ‘Het staartrisico, ook wel black swan, is een risico
op financieel onheil waarvan de kans dat het werkelijkheid wordt, statistisch gezien uiterst klein is, maar waarvan de
gevolgen (alsdan) zeer ernstig kunnen zijn. Men kan de vraag stellen of het bij de financiële crisis die geleid heeft tot - onder
meer - de in het onderzoeksverslag beschreven gevolgen voor Fortis wel om een staartrisico ging en of Fortis - ook al ging
het mogelijk om een geringe, maar niettemin niet te verwaarlozen kans - geen rekening had moeten houden met de
mogelijkheid van dergelijke gevolgen en, zo ja, of zij dat voldoende heeft gedaan. Onderzoekers hebben echter (kennelijk)
geen aanwijzingen gezien voor een van het standpunt van Fortis afwijkende beantwoording van deze vragen en zijn daarom
niet (nader) op die vragen ingegaan. Zij hebben tot uitgangspunt genomen dat "de ineenstorting van het wereldwijde
vertrouwen in financiële markten na de ondergang van Lehman Brothers niet echt te voorspellen was", en dat "deze crisis als
een uiterst onwaarschijnlijk ‘staartrisico’ beschouwd" moest worden (…), zodat - zo begrijpt de Ondernemingskamer het
onderzoeksverslag - Fortis niet kan worden verweten dat zij met dat risico geen rekening hield.’
750
Zie in dezelfde zin Bulten 2013, § 3 en Kersten (zie daarvoor Gulyás 2016 (verslag voordracht Kersten), § 2.1). De Jongh
2014, p. 486-487 volgt een iets andere benadering, die ik niet geheel doorgrond.
748
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6.44

Het doel van het microprudentiële toezichtrecht ten aanzien van banken is gelegen in het
beschermen van klanten tegen faillissement van de desbetreffende bank, maar strekt zich, in
elk geval in indirecte zin, tevens uit tot het bewaren van de financiële stabiliteit (i.e. dóór haar
continue gezondheid).751 Microprudentieel toezicht bevat regels die (daarom) beogen te
bereiken dat banken financieel gezond (solide) zijn én blijven. De kern van het
microprudentiële toezichtrecht ten aanzien van banken is in mijn visie dat kapitaaleisen en
liquiditeitseisen risico’s in kwantitatieve zin reguleren - en aldus een richtpunt vormen voor
een gezond risicobeleid - en dat daar omheen een kwalitatief systeem is gebouwd van regels
over corporate governance en risk management, welk systeem ervoor moet zorgen dat de
doelstelling van duurzame financiële gezondheid wordt gerealiseerd.

6.45

Laatstbedoelde opdracht is geen sinecure, onder andere doordat er een verschil bestaat tussen
risico en onzekerheid,752 waarop risk management zich eveneens richt. Door de vele
onzekerheden in het leven, zijn er veel situaties ten aanzien waarvan risico’s niet precies
kunnen worden berekend.753 Risk management is aldus een uiterst moeilijke aangelegenheid.
In dat verband is het aardig te wijzen op een uitspraak van de voormalig president van de
Engelse centrale bank Mervyn King naar aanleiding van de kredietcrisis in zwang geraakte
populaire gedachte dat banken zich gedragen als casino’s: ‘if they did, it would at least be
possible to calculate the risk.’754 Een zekere (in de zin van: een niet onzekere) toekomst is een
illusie, omdat, zoals Gigerenzer schrijft: ‘the future can be one damned thing after another.’755

6.46

Gelet op de doelstelling van het microprudentiële toezichtrecht, de inherente fragiele
financiële positie van banken en indachtig de aanzienlijke moeilijkheden die samenhangen met
het kwantificeren van risico’s en het bewaken van aldus gekwantificeerde risico’s, ligt het in
de rede dat het voeren van het bedrijf van een bank (het bankieren) steeds op een bijzonder
behoedzame wijze plaatsvindt. Die norm ligt in mijn opvatting besloten in het geheel van
doelstellingen en regels van het microprudentiële toezichtrecht. Ik wijs wat die regels betreft
in het bijzonder nog op art. 3:17 lid 2 sub a en sub c Wft, zoals uitgewerkt in het Bpr Wft. Uit
deze bepalingen vloeit als cruciale norm voort dat risico’s die de soliditeit van de bank kunnen
aantasten moeten worden beheerst. De soliditeit moet worden gewaarborgd.756

751

Theissen 2013 is van mening dat het voorkomen van een bankfaillissement niet de doelstelling is van het microprudentiële
toezichtrecht. Ik kan dat niet met hem eens zijn, zie ook mijn opmerkingen in § 6.38.
752
Zie daarover bijvoorbeeld Gigerenzer 2014, p. 23 e.v.
753
Gigerenzer 2014, p. 32.
754
Gigerenzer 2014, p. 39.
755
Gigerenzer 2014, p. 20.
756
Kamerstukken II 2004/05, 29 807, nr. 10, p. 244.
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6.47

Vanwege het belang van de norm meen ik evenwel dat zij een prominente wettelijke positie
moet verkrijgen en dat haar strekking beter uit de verf moet komen.

6.48

In dit licht vermeld ik dat de ECB waar het haar toezicht op de corporate governance van
Nederlandse banken in het kader van de bankenunie betreft, Nederlands recht toepast, zodat
een wettelijke aanscherping ter zake ook in dat opzicht effect zal kunnen sorteren.757

6.49

Overigens is mijn pleidooi in het kader van de prudentienorm op zich niet beperkt tot
Nederlandse banken of Nederlands recht - het is een norm die in mijn ogen tevens in het kader
van het CRD IV-pakket geldt -, maar nu deze studie betrekking heeft op Nederlandse banken,
ligt het in de rede om op de eerste plaats te kijken naar het Nederlandse recht ter zake. Hoe
dan ook, het lijkt mij verdedigbaar dat in de CRD IV de bancaire prudentienorm tot
uitdrukking komt in art. 88 lid 1.

6.50

Art. 88 lid 1 CRD IV luidt als volgt (mijn cursivering, KWHB):
‘De lidstaten zorgen ervoor dat het leidinggevend orgaan governanceregelingen opstelt en
toezicht houdt op en verantwoording aflegt voor de uitvoering ervan; deze regelingen
garanderen een doeltreffend en prudent bestuur van een instelling (…).’

De bepaling is als volgt geïmplementeerd in art. 17c Besluit prudentiële regels Wft (mijn
cursivering, KWHB):
‘Een bank (…) beschikt over interne regelingen en procedures die zijn gericht op een
doeltreffend en prudent bestuur van de onderneming (…).’

In de wetsgeschiedenis over de implementatie van CRD IV en in de toelichting op art. 17c
Besluit prudentiële regels Wft, worden aan de betekenis van de woorden prudent bestuur geen
woorden vuilgemaakt.758 Dat is jammer, omdat de norm, zoals door mij opgevat, als
overkoepelende prudentiële gedragsnorm zo belangrijk is. Nu blijft zij op de achtergrond,
verstopt onder technische regels over interne regelingen en procedures.759

757

Zie in dat verband art. 4 lid 3 SSM-Verordening.
Vgl. Kamerstukken II 2013–2014, 33 849, nr. 3, p. 8 en Stb. 2014/303, p. 24-25.
759
Zie in dit verband ook Stb. 2014/303, p. 19-20: ‘De richtlijn bevat een aantal bepalingen die naar hun aard op het niveau
van een algemene maatregel van bestuur worden geïmplementeerd. Deze bepalingen liggen onder andere op het gebied van
het bestuur van banken (…) en het risicobeheer.’
758
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6.51

Wat prudent bestuur nu precies inhoudt, wordt in CRD IV niet uitgewerkt.760 De term kwam
echter ook reeds voor in de CRD en daarover merkt Dragomir onder meer het volgende op
(mijn cursivering, KWHB):761
Sound and prudent management should be interpreted as a generic concept, impossible to
capture in an exhaustive list of characteristics. (…) [T]he existence of a suitable internal
organisation with clearly defined procedures, competences and responsibilities properly
reflecting the dimensions and the degree of sophistication of a bank, and the use of efficient
internal or external controls, accompanied by a complete and reliable informative framework,
are indicative of a sound environment. Prudence is usually understood as avoiding assuming
risks that go beyond a bank’s control ability or capacities to absorb losses. Consequently, it
entails a qualitative assessment (with regard to organisational arrangements) and a quantitative
assessment (the proportionality between assumed risks and available own funds). (…) It is a
dynamic principle, whose interpretation should take account of the development of
management practices, technological progress, theoretical knowledge, etc.’

6.52

Gelet op deze gecursiveerde woorden: als wordt stilgestaan bij de kritiek die naar aanleiding
van de kredietcrisis is geuit op de wijze waarop banken werden bestuurd, daaronder in het
bijzonder ook begrepen de wijze waarop met risico’s werd omgegaan, dan geloof ik dat er
weinig twijfel kan bestaan over de allesomvattende les die daaruit zo evident voortvloeit: er
moet veel beter, juist ook vanuit bestuurlijk perspectief, met risico’s worden omgegaan.762 In
verband hiermee wordt in nieuwe regels en richtlijnen overvloedig aandacht besteed aan de
verbetering van bestuur en zorgvuldig risicobeheer.763 Banken dienen hun risk appetite vast te
stellen met inachtneming van hun risk capacity en zij moeten ervoor zorgen dat in hun banken
een risk culture heerst, zodat een juiste wijze van risk management steeds voor eenieder een
vanzelfsprekendheid is.764 Dit alles onderstreept in feite de evidentie van de bancaire
prudentienorm.

6.53

In het Verenigd Koninkrijk wordt deze basisnorm wel zeer duidelijk geëxpliciteerd, in ieder
geval door de Engelse evenknie van DNB: de PRA. Ik citeer uit een van haar centrale - ter
zake glasheldere - beleidsstukken (mijn cursivering, KWHB):765

760

Ook de EBA heeft hieraan geen nadere duiding gegeven; vgl. EBA, EBA-richtsnoeren inzake interne governance, waarin
zonder meer wordt gerept van ‘prudent beheer’ (in de Engelse versie ‘prudent management’).
761
Dragomir 2010, p. 141.
762
Vgl. bijvoorbeeld ook Hopt 2012, § 17-18.
763
Ik noem als voorbeelden, naast de regels die ter zake voortvloeien uit de CRD IV, de Code Banken 2015 en Bazels
Comité, Corporate governance principles for banks.
764
Vgl. Banks 2012, hfdst. 1.
765
PRA, The Prudential Regulation Authority’s approach to banking supervision 2013, p. 2. [2016]
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‘Maintaining safety and soundness at times requires firms to act more prudently than they
might otherwise choose. Their incentives can sometimes be to take more risk, and so to impose
more risk on the stability of the financial system and economy, than is in the public interest. It
is the responsibility of each firm’s board of directors and senior management to manage their
firm prudently, with a view to maintaining its safety and soundness, thereby contributing to the
continued stability of the financial system. This is in firms’ collective interest as well as in the
public interest. It is vital that boards and senior management understand and uphold this
objective, and establish within their firms a culture that supports it.’

De gelijkenis met de Fortis-uitspraak is overigens vrij treffend (vgl. in het bijzonder r.o. 4.4).
6.54

In mijn opvatting zou DNB deze boodschap ook fermer moeten uitdragen. In haar toezicht op
gedrag en cultuur - dat in mijn opvatting op zich een wezenlijk onderdeel van toezicht is ontbreekt in mijn ogen (in elk geval voor banken) een echte basisgedragsnorm en wordt vooral
aangehaakt bij procesmatige, organisatorische en gedragspsychologische uitgangspunten die
naar mijn indruk niet steeds de gewenste inhoudelijke richting geven.766

Banken en maatschappelijke belangen
6.55

Dan maak ik nu enkele opmerkingen over de vraag in hoeverre banken zich in het kader van
het vennootschappelijk belang moeten richten op maatschappelijke belangen. Het antwoord
daarop kan naar mijn idee kort zijn: het maatschappelijk belang waarop een bank zich moet
richten is gelegen in het behoud van haar eigen financiële gezondheid, in haar eigen
voortbestaan, zodat (i) zij haar - maatschappelijk zo belangrijke - rol en functie kan
continueren en (ii) zij niet het startpunt van een - maatschappelijk zo desastreuze systeemcrisis wordt.

766

Zie bijvoorbeeld DNB, De 7 Elementen van een Integere Cultuur, DNB, Leading by example, DNB, Toezichtmethodieken
gedrag en cultuur en DNB, Gedrag en Cultuur in de Nederlandse financiële sector. ‘Prudentie’ speelt in het toezicht door
DNB op gedrag en cultuur uiteraard wel een rol. Het toezicht van DNB is immers prudentieel van aard, (dus) gericht op
risicobeheersing; zie bijvoorbeeld Houben 2014, p. 360, die over het toezicht op gedrag en cultuur schrijft: ‘Kern van dit
toezicht is het verband tussen gedrag en cultuur en (het effect van) risicovolle besluiten of gedragingen van ondernemingen.
Dit toezicht is complementair aan de taak van het prudentieel toezicht. Met dit toezicht wil DNB meer sturen op gedrag en
cultuur om zodoende deconfitures, zoals in de financiële crisis, te voorkomen, althans proberen te voorkomen.’ Zie tevens p.
361: ‘Duidelijk is echter dat het gaat om de inrichting en aansturing of ‘governance’ van de financiële onderneming in het
kader van soliditeit.’ Vgl. (DNB-medewerkers) Van Dijk & Nuijts 2015, die in hun bespreking van het toezicht door DNB op
gedrag en cultuur het belang van risicobeheersing benadrukken. Prudent handelen zoals in dit hoofdstuk door mij bedoeld
wordt naar mijn indruk evenwel niet als expliciete basisgedragsnorm vooropgesteld - vgl. bijvoorbeeld, schrijvend over
DNB’s toezicht op besluitvorming binnen financiële ondernemingen, (DNB-medewerker) Nuijts 2015. Zie verder (DNBdirectielid) Sijbrand 2013, die weliswaar expliciet over prudentie spreekt, maar dan toegespitst op een zorgvuldig
besluitvormingsproces en niet als leidende inhoudelijke gedragsnorm.
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6.56

De vraag of een bank zich bij de bepaling van haar vennootschappelijk belang ook anderszins
moet richten op maatschappelijke belangen, moet naar mijn oordeel in beginsel ontkennend
worden beantwoord.

6.57

Een deel van de motivering voor dit antwoord ligt al besloten in een belangrijke reden van
financieel toezicht, zoals besproken in hoofdstuk twee.767 Financiële stabiliteit, ontegenzeglijk
een maatschappelijk belang, is (daarom) een publiek goed. Marktpartijen creëren in de regel
eigener beweging geen publieke goederen – noch leveren zij vrijwillig een bijdrage aan de
creatie daarvan -, vanwege het free rider-probleem. Financieel toezicht is juist nodig om dat
probleem het hoofd te bieden. In lijn hiermee lijkt het mij niet realistisch om te denken dat
banken uit zichzelf - al dan niet via de band van het vennootschappelijk belang – positieve
externe effecten creëren, bijvoorbeeld doordat zij zichzelf minder connected maken met het
oogmerk de complexiteit van het financiële systeem te verminderen. Nog los van de free riderproblemen die een bank daarvan zullen weerhouden, zijn problemen rondom stabiliteit van het
financiële systeem zodanig complex, dat zij zich reeds om die reden alleen van bovenaf op
basis van een weldoordacht masterplan laten oplossen. Het privaatrecht, waaronder het
vennootschaps- en ondernemingsrecht, is daarvoor uiteraard geen geschikt middel.

6.58

Iets anders is dat het privaatrecht een rol kan spelen in het voorkomen of reduceren van
negatieve externe effecten, maar die rol zit reeds in het vennootschaps- en ondernemingsrecht
gebakken. Immers, dat rekening moet worden gehouden met de belangen van derden is nu
juist een basisbeginsel van ons privaatrecht en tevens een uitgangspunt binnen de context van
het vennootschappelijk belang. Een belangrijk negatief effect dat banken kunnen creëren is
hun eigen insolventie en de wijze waarop het recht de kans op dat effect kan verkleinen, werd
hiervoor al uitvoerig besproken. Het gaat dan om de indamming van te risicovol gedrag.
Daarop is immers het microprudentiële toezichtrecht gericht, alsmede de - mede uit
voortvloeiende - bancaire prudentienorm die (ook) uit hoofde van het ondernemingsrecht van
toepassing is.

6.59

Bedacht moet overigens worden dat het in de sfeer van de vermijding of verkleining van
stabiliteit- en systeemrisico’s praktisch gezien bijzonder lastig is om van banken te verlangen
dat zij zich op maatschappelijke belangen richten. Het spreekt voor zich dat het uitsluitend
mogelijk is om rekening te houden met kenbare (maatschappelijke) belangen, maar het lijkt
mij toch goed om dit te benadrukken. Zoals toegelicht in hoofdstuk twee, speuren vele
nationale en internationale toezichthouders dagelijks naar relevante kwetsbaarheden. Deze zijn

767

Zie § 2.22.
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echter bepaald moeilijk te ontwaren, zodat van kenbaarheid in zoverre ook niet snel sprake zal
zijn. Bovendien wordt over dit soort kwesties bijna altijd verschillend gedacht (denk maar
eens aan het debat over het monetaire beleid van de ECB, dat in deze tijd zo hevig woedt),
zodat kenbaarheid ook in dat opzicht een rekbaar begrip is.
6.60

Maar ook als wordt aangenomen dat in een bepaalde situatie wel sprake is van kenbaarheid,
hoeven banken zich niet in algemene zin door de betrokken maatschappelijke belangen te laten
leiden. Als er bijvoorbeeld sprake is van de opbouw van onevenwichtigheden (bijvoorbeeld
door een bovenmatige kredietgroei in een bepaald land), ter bestrijding waarvan specifieke
macroprudentiële beleidsinstrumenten zijn ontwikkeld (zoals de contracyclische buffer), dan
kan volgens mij niet van banken worden verwacht dat zij met het oog op maatschappelijke
belangen eigener beweging de kredietkraan dichtdraaien.

6.61

En zelfs in het geval van een concreet systeemrisico - een clear and present danger -, kan het
voorkomen dat de bank er geen rekening mee kan houden, omdat het aldus te nemen besluit nu
eenmaal noodzakelijk wordt geacht ter bescherming van haar eigen belang. Ter illustratie
noem ik het besluit van een bank een interbancaire lening niet ‘door te rollen’ omdat de
soliditeit van de collega-bank niet langer wordt vertrouwd. Dit besluit kan systeemrisico’s
opleveren of vergroten (en natuurlijk moet zo’n besluit niet lichtvaardig worden genomen),
maar de aanwezigheid van dat risico zal er toch niet toe kunnen leiden dat de bank vanuit haar
eigen perspectief een onverantwoord risico moet nemen. Dat laatste is trouwens op zichzelf
ook nog eens in strijd met het maatschappelijk belang.

6.62

Een en ander is uiteraard anders voor zover banken zelf ervoor hebben gekozen om op een
bepaalde wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen,768 maar daarmee betreden wij
ook een volledig ander - betrekkelijk vredig - terrein. Het is verder ook mogelijk dat banken
zich in beginsel bereidwillig tonen om financieringsbijdragen te leveren aan noodzakelijke
investeringen in infrastructuur, de energievoorziening, de gezondheidszorg en de verbetering
van het onderwijssysteem,769 maar voor het antwoord op de concrete vraag of project X
daadwerkelijk door bank Y kan worden gefinancierd, meen ik dat bank Y weer een zuivere
bedrijfsmatige afweging moet maken, zodat voor banken in zoverre dezelfde uitgangspunten
gelden als voor gewone ondernemingen. In het algemeen geldt hier: natuurlijk zijn banken er
om leningen te verstrekken en projecten te financieren, maar het antwoord op de vraag of in
een concreet geval een lening wordt verstrekt of een project wordt gefinancierd, kan niet

768
769

In het Maatschappelijk Statuut 2015, p. 6 is vermeld dat alle Nederlandse banken een eigen beleid op dit terrein hebben.
Zie het Maatschappelijk Statuut 2015, p. 2.
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bevestigend worden beantwoord ‘omdat banken er zijn om leningen te verstrekken en
projecten te financieren’.
Slotopmerkingen
6.63

Sinds de kredietcrisis groeit het besef dat er met betrekking tot de corporate governance van
banken bijzondere problemen bestaan. Vooral in de internationale literatuur wordt daar veel
over geschreven. Een leidend thema is dat aandeelhouders veelal degenen zijn die te veel
risiconeming van banken verlangen. Hoewel het voor de hand ligt dat dit problemen oplevert
voor banken in landen waarin sprake is van shareholders-model, is het onderwerp ook ten
aanzien van Nederlandse banken relevant. Immers, ook hier te lande is het overmatig sturen op
aandeelhoudersbelangen een belangrijk aspect in de ‘bankendiscussie’.

Leverage
6.64

In hoofdstuk twee is uiteengezet dat banken in overgrote mate worden gefinancierd met
vreemd vermogen. Zij zijn met andere woorden highly leveraged. In algemene zin kan worden
aangenomen dat aandeelhouders openstaan voor meer risiconeming naarmate de leverage
toeneemt, doordat zulks voor hen hogere winstkansen oplevert, terwijl hun mogelijke
verliesomvang gelijk blijft.770 Door hun ‘beperkte aansprakelijkheid’ delen zij immers niet
verder in de verliezen dan ten belope van hun ‘inleg’. Het is evident dat de verschaffers van
het vreemd vermogen, de leencrediteuren zoals spaarders en obligatiehouders, een volledig
andere risicohouding innemen. Voor hen bestaat geen enkele upside als gevolg van een grote
risiconeming door de bank, integendeel zelfs. Hun belang is eenvoudigweg dat zij hun
uitgeleende gelden terugkrijgen en dat belang is het beste verzekerd door het gezonde
voortbestaan van de bank.771 Vergeleken met bankaandeelhouders, zijn bankcrediteuren risicoavers.772

770

Vgl. bijvoorbeeld Alexander 2015, § II.
Zie hierover uitvoerig, met rekenvoorbeelden van de flinke potentiële upsides die door een toename van leverage voor
aandeelhouders kunnen bestaan, White 2012. Zie ook Mülbert 2010, p. 15, Mülbert 2012, Hopt 2012, § 26 en De Jongh 2014,
p. 402 e.v.
772
Dit ligt genuanceerder voor zover de desbetreffende vorderingen door een depositogarantie wordt gedekt. Het geldt hoe
dan ook voor gewone crediteuren wier vordering niet wordt gedekt door een (‘ander’) zekerheidsrecht.
771
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Risico-neutrale aandeelhouders
6.65

Riskanter is het misschien wel als sprake is van risico-neutrale aandeelhouders.773
Aangenomen wordt dat aandeelhouders (vrijwel) risico-neutraal zijn als zij beschikken over
een goed gespreide beleggingsportefeuille, hetgeen in de praktijk veel voorkomt. In een
dergelijk geval zal slechts een deel van het vermogen van de aandeelhouder zijn geïnvesteerd
in aandelen, welk deel bovendien in verschillende ‘fondsen’ (beursondernemingen) zal zijn
belegd, mogelijk ook nog op verschillende markten en in verschillende sectoren. Een
belegging in een specifieke onderneming (zoals een bank) zal dientengevolge slechts een
fractie van het belegd vermogen van de aandeelhouder vertegenwoordigen. Doordat een
eventueel beleggingsverlies vanwege de spreiding van de beleggingen maar relatief voelbaar is,
bestaat er voor deze aandeelhouders weinig tot geen reden om risico’s te vermijden.774 Dit
leidt ertoe, aldus Kokkinis, ‘that diversified shareholders are happy for companies to take any
risk which they estimate to have a positive net expected value, irrespective of the gravity of
the consequences of risk-taking in the worst-case scenario.’775 Risiconeutralisme kan dus in
feite leiden tot een enorme risicobereidheid.

Debt governance?
6.66

Om de belangen van crediteuren te beschermen, is wel gesuggereerd dat bankbestuurders een
specifieke op die crediteuren toegespitste zorgplicht opgelegd zouden moeten krijgen.776 Dit
idee is terechtgekomen in een green paper van de Europese Commissie over de governance
van financiële instellingen,777 maar na een koele ontvangst778 was het idee kennelijk al weer
van de baan.

6.67

Het idee is echter helemaal zo gek nog niet. In rechtsstelsels als het onze waarin wordt
uitgegaan van het stakeholders-model, wordt aan de belangen van crediteuren (als het goed is)
in de context van het vennootschappelijk belang een relatief groot gewicht toegekend vanwege
hun grote aandeel in de financiering van de bank – en het feit dat het belang van de crediteuren
in wezen parallel lopen met het belang van de samenleving, namelijk de (gezonde)
instandhouding van de bank. Dit uitgangspunt ligt ook besloten in de Fortis-uitspraak van de
Ondernemingskamer, zie r.o. 4.3[A] j° 4.3[B]. Het is zoals wij hebben gezien een doelstelling
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Risico-neutraal is niet hetzelfde als risico-avers, zoals Van der Sangen 2014, p. 17 (schrijvend over o.a. de Fortis enquêteprocedure) lijkt te veronderstellen. Neutralisme houdt hier in dat het een investeerder niet kan schelen hoeveel risico wordt
gelopen. Hij is ‘risk-insensitive’, aldus Haldane 2015, p. 14.
774
Zie hierover Kokkinis 2015, § 1.12 e.v. en Haldane 2015, p. 14.
775
Kokkinis 2015, § 1.12.
776
Zie Mülbert 2010, p. 36 e.v.
777
Zie Europese Commissie, Green Paper Corporate governance in financial institutions, p. 12-13.
778
Europese Commissie, Feedback Statement Green Paper CG-FI, p. 11.
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van het microprudentiële toezichtrecht. Ten aanzien van banken wordt in dit verband
overigens ook wel gesproken van debt governance naast corporate governance, juist om met
betrekking tot banken het grote belang te onderstrepen van de crediteuren.779 Ik wijs er voorts
op dat het grote belang van crediteurenbelangen in het geval van banken tevens wordt
onderstreept in de toonaangevende Corporate governance principles for banks uit 2015 van
het Bazelse Comité, waarin is vermeld (mijn cursivering, KWHB):780
‘The primary objective of corporate governance should be safeguarding stakeholders’ interest
in conformity with public interest on a sustainable basis. Among stakeholders, particularly with
respect to retail banks, shareholders’ interest would be secondary to depositors' interest.’

Stakeholders-model, aandeelhouders en de bancaire prudentienorm
6.68

Interessant is dat Haldane onlangs heeft betoogd dat aanvaarding van het stakeholders-model
in het Verenigd Koninkrijk een oplossing zou kunnen bieden voor de gevaren van te grote
aandeelhoudersinvloed die samenhangt met het aldaar geldende aandeelhoudersprimaat.781 Die
gevaren zijn volgens Haldane juist ook hun risiconeutralisme.782 Het stakeholders-model kan
in de visie van Haldane ook een waarborg zijn voor de bescherming van maatschappelijke
belangen.

6.69

De cruciale vraag is natuurlijk wel in hoeverre het stakeholders-model in de praktijk wordt
toegepast. Zo heeft Raaijmakers erop gewezen dat wij vóór de kredietcrisis formeel ook het
stakeholders-model kenden, maar dat in de praktijk aandeelhouderswaarde en de belangen van
aandeelhouders meer op de voorgrond waren komen te staan.783 Het is een gevaar dat met
name dreigt vanuit de financiële markten, waar winstmaximalisering en - mede daardoor short termism zozeer het sentiment bepalen. Dit is natuurlijk ook de kern van het probleem dat
de Commissie Maas heeft gesignaleerd.

6.70

Ik kom dan weer terug bij mijn suggestie om de bancaire prudentienorm een explicietere
positie in het financiële toezichtrecht te geven. Een dergelijke publiekrechtelijke norm zal naar
ik aanneem op te veel risiconeming beluste aandeelhouders toch wat gemakkelijker op afstand
kunnen houden. Er kan in dit verband misschien een vergelijking worden gemaakt met de
toezichtrechtelijke regels omtrent beheerst beloningsbeleid, waarnaar ook aandeelhouders zich

779

Vgl. Hopt 2012, § 34.
Bazels Comité, Corporate governance principles for banks, p. 3.
781
Haldane 2015, p. 20-21.
782
Haldane 2015, p. 20.
783
Raaijmakers 2009, § 2.
780
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hebben te schikken.784 Een uitgangspunt van die regels is - in lijn met de bancaire
prudentienorm - dat beloningen niet mogen leiden tot het nemen van meer risico’s dan voor de
bank aanvaardbaar is.785

784
Ik zeg dat omdat beloningen (in aandelen), in elk geval in het verleden, veel zijn gebruikt als instrument om het gedrag
van bestuurders naar de belangen van aandeelhouders te richten.
785
Art. 1:118 lid 1 Wft.
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Hoofdstuk 7 - Klant centraal en cultuur
Inleiding
7.1

Het is tijd om enkele hoofdlijnen van de studie bij elkaar te brengen en de vraag te
beantwoorden uit § 1.8.

Drie betekenissen van klant centraal
7.2

Klant centraal heeft binnen het perspectief van het financieel toezicht in relatie tot banken drie
betekenissen. Deze betekenissen hangen nauw met elkaar samen, maar hebben verschillende
juridische dimensies.

7.3

De eerste betekenis van klant centraal heeft betrekking op de zorgplicht van de bank jegens de
klant in precontractuele en contractuele relaties.

7.4

In de tweede betekenis overstijgt het begrip klant centraal de bilaterale relatie tussen bank en
klant. Deze betekenis houdt in dat de bedrijfsvoering van de bank in al haar facetten op
zorgvuldige klantbehandeling is gericht, zodat in zoverre in alle geledingen van de bank de
belangen van klanten centraal staan, van de wijze waarop producten worden ontwikkeld tot de
manier waarop producten worden afgezet en problemen worden opgelost. Dit is een
holistische benadering van zorgvuldige klantbehandeling en die omvat meer dan de som van
specifieke gedragsregels. Het gaat in feite om de verwezenlijking van een cultuur van
zorgvuldigheid. Daarin is zorgvuldige klantbehandeling beter gewaarborgd dan wanneer
alleen sprake is van de eerste betekenis van klant centraal.

7.5

De derde betekenis ligt een abstractieniveau hoger, doordat klant centraal inhoudt dat de bank
er is voor klanten en niet primair andersom. Het gaat dan om de missie van de bank. Een bank
die de klant in deze betekenis centraal stelt, ‘is’ er op de eerste plaats om klanten van dienst te
zijn. Dan heerst een cultuur waarin het is ‘wij zijn er om klanten te bedienen en daarmee
verdienen wij geld’ in plaats van ‘wij zijn er om geld te verdienen en daarom moeten er
klanten zijn’. De derde betekenis heeft betrekking op een dienstbare rol van banken in de
samenleving.

7.6

De tweede en de derde betekenis van klant centraal liggen dicht tegen elkaar aan. Zij zullen,
als zij beide door de bank worden omarmd, in hun praktische uitwerking niet of nauwelijks
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van elkaar te onderscheiden zijn.786 De tweede betekenis kan op zich zonder de derde
betekenis. Klant centraal als bedoeld in de tweede betekenis zal echter eerder een lang leven
beschoren zijn, als klant centraal als bedoeld in de derde betekenis is aanvaard. Bij
afwezigheid – dan wel het verdwijnen - van een cultuur die past bij de derde betekenis, is het
niet denkbeeldig dat klant centraal in de tweede betekenis niet verder komt dan - dan wel
verwordt tot - een ‘afvinkcultuur’.
7.7

De eerste en de tweede betekenis van klant centraal liggen in het domein van het
gedragstoezicht. In deze studie is bepleit dat de tweede betekenis (beter) in de wet dient te
worden verankerd.

7.8

De derde betekenis betreft op zich geen ‘harde’ norm in het publieke financiële toezichtrecht
en kan dat ook niet zijn. Zij is wel een breed gedragen maatschappelijk uitgangspunt, welk
uitgangspunt - zo wordt in deze studie aangenomen - (Nederlandse) banken zichzelf door
middel van zelfregulering hebben opgelegd.

Bancaire prudentienorm
7.9

Het is in deze studie niet uitsluitend om de belangen van klanten gegaan. Ook aan belangen
van andere stakeholders van banken is aandacht besteed. In die context is uiteengezet dat
banken zijn gebonden aan een specifieke bancaire prudentienorm. Die norm houdt in dat zij
hun bedrijf op basis van een bijzondere mate van behoedzaamheid voeren. De prudentienorm
is erop gericht dat de bank financieel gezond is en blijft, zodat zij noopt tot een daarop
toegespitst risicobeheer. Het is goed verdedigbaar dat de prudentienorm reeds besloten ligt in
de regels van het microprudentiële recht, maar zij dient, zo is in deze studie betoogd, hoe dan
ook een prominente positie in de Wft te verkrijgen.

Klant centraal, cultuur en veranderprocessen
7.10

Naar aanleiding van de kredietcrisis wordt algemeen aangenomen dat er in de financiële sector
een andere wind moet waaien, dat ‘de dingen anders moeten’. Veel van deze noodzakelijk
geachte cultuurveranderingen (ook wel aangeduid als mentaliteitsveranderingen) worden
gepresenteerd door middel van het thema klant centraal.

786

Vgl. Broekhuizen 2009b, p. 400.
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7.11

Met inachtneming van de hiervoor onderscheiden betekenissen van klant centraal kan aan de
cultuurveranderingen - vanuit het perspectief van financieel toezicht - richting worden
gegeven.787

7.12

In een juiste bankcultuur is evenwel ook - en juist - de prudentienorm stevig verankerd.

Law in the books ten behoeve van law in action
7.13

Daarmee ben ik aanbeland bij de vraag of het financiële toezichtrecht kan bijdragen aan de
verwezenlijking van een juiste cultuur binnen banken. Naar ik meen is zulks het geval. Het
recht kan niet alleen op indirecte wijze bijdragen aan de creatie van een gewenste cultuur door
prudent en zorgvuldig gedrag voor te schrijven,788 maar het recht kan - daarnaast - óók direct
voorschrijven dat een cultuur moet worden gecreëerd waarin prudent en zorgvuldig gedrag een
vanzelfsprekendheid is. Wettelijk moet worden bepaald dat banken ervoor zorgdragen dat in
de bank een cultuur wordt beleden van prudentie en zorgvuldigheid.789 Er bestaat een keur aan
methoden die hiertoe kunnen worden ingezet.790 Door het creëren van een dergelijke expliciete
normstelling ontstaat voor de toezichthouders tevens een duidelijke en richtinggevende basis
voor (‘aanjagend’)791 toezicht op gedrag en cultuur.792 Die basis kan vooral ook in de toekomst
nuttig blijken als de kredietcrisis uit beeld is geraakt en de aandacht voor een juiste cultuur in
banken afkalft. Niet alleen het realiseren van een juiste bankcultuur, maar vervolgens ook de
bestendiging daarvan moet het wenkend perspectief zijn.

787

Vgl. over het belang van richtinggevende normen in dit verband bijvoorbeeld Silverentand 2015.
Zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld is gedaan door middel van de invoering van de Bankierseed.
789
En misschien integriteit, afhankelijk van de definities en omschrijvingen die voor prudentie en zorgvuldigheid worden
gehanteerd.
790
Ik verwijs kortheidshalve naar de uiteenzettingen in AFM & DNB, Verandervermogen in de financiële sector.
791
Vgl. AFM, Agenda 2015, p. 7.
792
DNB heeft overigens zelf om een enigszins vergelijkbare wettelijke verankering verzocht. Zie het verzoek daartoe aan de
minister van Financiën in haar wetgevingsbrief van 4 juli 2014, zoals door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer
gezonden bij brief van 15 juli 2014, Kamerstukken II 2013/14, 32 545, nr. 20. De minister van Financiën heeft in zijn brief
aan de Tweede Kamer aangegeven welwillend te staan tegenover een verkenning van DNB’s wens. Nadien is er over deze
verkenning geen informatie gepubliceerd. In de wetgevingsbrief 2015 van DNB is het verzoek voor de verankering niet
herhaald. DNB lijkt overigens van oordeel te zijn dat art. 17 Wft op zich een grondslag biedt voor toezicht op cultuur en
gedrag en zoekt kennelijk een nadere grondslag voor handhaving (zie ook DNB, De 7 Elementen van een Integere Cultuur
2009). Het lijkt mij hoe dan ook beter om de door mij bepleite regel te introduceren, zodat geen onduidelijkheid omtrent de
regelinhoud kan bestaan. Er moet op dit vlak niet worden volstaan met een impliciete norm.
788
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Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht
Studieonderwerp, conclusies, rode draad en samenvatting
A.

Studieonderwerp

De studie gaat over de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht in het financieel
toezichtrecht, in het bijzonder met betrekking tot banken. Hoewel deze begrippen een centrale plaats
innemen in het financieel toezichtrecht, lijkt er geen (volledige) duidelijkheid over hun juridische
betekenis te bestaan. Dit gebrek aan duidelijkheid leidt niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en
politieke debatten over noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg
dat beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan, worstelen met
het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen (nader) normeren. Om hierin
verandering te brengen is het belangrijk de betekenissen van de begrippen nader te duiden en in kaart
te brengen.
B.

Kernconclusies

De kernconclusies zijn de volgende:
I.

Klantbelang centraal heeft de volgende pluriforme betekenis:1
(i)

Het naleven van zorgplichten in bilaterale (pre)contractuele verhoudingen bank-klant.2

(ii)

Het verankeren van zorgvuldige klantbehandeling in alle geledingen van de bank.3

(iii)

Het hanteren van het uitgangspunt: de bank is er voor de klant en niet primair
andersom.4

II.

De Wft moet als volgt worden aangepast:
(i)

Op het terrein van het gedragstoezichtrecht: de algemene zorgplicht moet een ruimere
strekking krijgen, zodat deze de betekenis omvat van kernconclusie B.I.(ii).5

1

§ 7.2 t/m § 7.8.
§ 4.58 t/m § 4.63 en § 7.2 t/m § 7.8.
3
§ 4.58 t/m § 4.63 en § 7.2 t/m § 7.8.
4
§ 6.19 t/m § 6.27 en § 7.2 t/m § 7.8.
5
§ 4.63.
2
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(ii)

Op het terrein van het microprudentiële toezichtrecht: de bancaire prudentienorm (zie
tevens conclusie C.VI hierna) moet worden geëxpliciteerd.6

(iii)

Op het snijvlak van de terreinen: bepaald moet worden dat banken een cultuur
aanhangen van zorgvuldigheid en prudentie.7

C.

Andere conclusies

Andere conclusies zijn:
III.

Zorgvuldig handelen impliceert dat geen gebruik wordt gemaakt van de beperkte rationaliteit
van de klant voor zover zulks ten nadele van de klant strekt.8

IV.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de loyaliteitsverplichting en de verplichting
zorgvuldig te handelen.9

V.

Uitsluitend indien sprake is van een loyaliteitsverplichting kan zich een belangenconflict
voordoen.10

VI.

Banken zijn gebonden aan een specifieke prudentienorm.11

D.

De rode draad

1.

Hierna wordt de rode draad van de studie geschetst, waarin de kernconclusies aan de orde
komen. De rode draad is goeddeels een herhaling van (een gedeelte van) de proloog, waarin de
hoofdlijnen van de studie werden uiteengezet.

2.

De studie gaat over de betekenis van de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht
in het financieel toezichtrecht, in het bijzonder met betrekking tot banken.

3.

Het punt van vertrek is het belang van de klant binnen de context van het parool klant centraal.
Naar aanleiding van de kredietcrisis leeft breed de overtuiging dat de klant - weer en/of meer centraal moet staan. De portee hiervan is echter niet helder.

6

§ 6.47.
§ 7.13.
8
§ 4.106.
9
§ 4.10 t/m § 4.38.
10
§ 5.11 - § 5.12.
11
§ 6.28 t/m § 6.33.
7
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4.

De mist rond klant centraal is al meteen ontstaan bij de lancering ervan in maart 2009, bij het
uitbrengen van het Rapport Commissie Maas. Een key takeaway van dat rapport is dat de klant
centraal moet staan. De Commissie Maas beval aan dat ‘banken in hun afweging van de
belangen van klanten, aandeelhouders, werknemers en de samenleving waarin zij opereren, het
primaat weer moeten gaan leggen bij het belang van de klant’. Hieruit kan worden afgeleid dat
de Commissie Maas van oordeel was dat het belang van de klant binnen de context van het
zogenaamde vennootschappelijk belang steeds de boventoon moet voeren. Op die manier, zo
valt uit het Rapport Commissie Maas op te maken, zou bereikt kunnen worden dat banken zich
niet langer laten dirigeren door het - als gevolg van de crisis - zo verfoeide (korte termijn)
aandeelhoudersbelang.

5.

Dit kernidee van de Commissie Maas werd echter direct algemeen ten grave gedragen, omdat
het niet zou sporen met het in ons land vigerende stakeholders-model, waarin geen enkel
belang steeds onwrikbaar voorop (centraal) kan - of mag - staan. Wel werd klant centraal in
algemene zin een symbool voor een nieuw elan in de bancaire sector, voor een wezenlijk
geachte cultuur- en mentaliteitsverandering, evenwel zónder dat aan het begrip een eenduidige
betekenis werd toegekend. Dit is vervolgens gaan wringen.

6.

De AFM plaatste klant centraal binnen het perspectief van de zorgplicht die banken jegens hun
klanten moeten betrachten door daaraan, kort gezegd, de bedoeling toe te dichten dat altijd in
het belang van de klant moet worden gehandeld. DNB heeft in het midden gelaten wat volgens
haar onder klant centraal moet worden verstaan, terwijl de Commissie Maas het begrip nu juist
had gepresenteerd binnen het kader van corporate governance, dat een kerntoezichtthema van
DNB is. De NVB heeft klant centraal in de Code Banken vertolkt door het begrip als het ware
te hybridiseren tot een begrip dat zich beweegt tussen (i) het klantbelang als deelbelang binnen
de lijnen van het vennootschappelijk belang en (ii) het klantbelang binnen het verband van de
zorgplicht die de bank in (pre)contractuele relaties jegens de klant heeft. De minister van
Financiën heeft in de loop der tijd uiteenlopende interpretaties van klant centraal gehanteerd,
maar heeft uiteindelijk in de Regeling Bankierseed de aanbeveling van de Commissie Maas
vrijwel geheel overgenomen. Met deze formulering in de Regeling Bankierseed wordt volgens
de minister niet afgeweken van het stakeholders-model, maar wordt ‘het bijzondere en
kwetsbare belang van de klant’ benadrukt. Deze summiere toelichting geeft weinig richting
aan de inhoud van het begrip klant centraal.

7.

Dit laatste zou geen probleem zijn als het zou gaan om de invulling of de uitwerking van een
op zich duidelijk omlijnde open norm, om het - in het licht van specifieke feiten en
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omstandigheden - bepalen van een microbetekenis op basis van een helder gedefinieerde
macrobetekenis. Nu het echter (ook) gaat om de vraag wat klant centraal überhaupt (allemaal)
inhoudt - en aldus de macrobetekenis niet helder is -, is het wel problematisch. Het leidt er niet
alleen toe dat bankiers iets onbestemds zweren of beloven, het doet tevens de vraag rijzen of
klant centraal sturing kan geven aan een cultuur- en mentaliteitsverandering. Om een
principieel gedragsrichtsnoer te kunnen zijn, is nadere duiding van klant centraal belangrijk.
8.

In de juridische literatuur wordt klant centraal veelal gepositioneerd als een principe dat vooral
in het domein ligt van de zorgplichten die banken in bilaterale relaties jegens hun klanten (in
het bijzonder: financiële consumenten, daaronder begrepen particuliere beleggers) dienen te
betrachten. In de praktijk lijkt het accent bij klant centraal eveneens op zorgplichten te liggen.
Klant centraal wordt overigens ook benaderd vanuit andere disciplines, zoals marketing en
organisatieleer. De inzichten die daaruit voortvloeien zijn betekenisvol, maar onderkend moet
worden dat zij niet bepalend of richtinggevend behoeven te zijn voor de juridische strekking
van klantbelangen.

9.

In de studie wordt geconcludeerd dat klant centraal een begrip is dat drie betekenissen in zich
bergt, die nauw met elkaar zijn verbonden doch in hun juridische dimensie wezenlijk van
elkaar verschillen:
(i)

De eerste betekenis is de zorgplicht in (bilaterale) (pre)contractuele relaties tussen
bank en klant (kernconclusie B.I.(i)).

(ii)

De tweede betekenis behelst méér omdat deze impliceert dat de bedrijfsvoering in al
haar facetten op zorgvuldige klantbehandeling is gericht, zodat in zoverre in alle
geledingen van de bank de belangen van klanten centraal staan. Het gaat bij die
tweede betekenis als het ware om een holistische benadering van zorgvuldige
klantbehandeling, die alleen van de eerste betekenis kan worden onderscheiden voor
zover die eerste betekenis beperkt wordt opgevat als een precieze naleving van
specifieke zorgplichtregels in bilaterale klantrelaties (kernconclusie B.I.(ii)).

(iii)

De derde betekenis ligt een abstractieniveau hoger, doordat klant centraal inhoudt,
kort gezegd, dat de bank er is voor klanten en niet primair andersom. Een bank die de
klant centraal stelt, ‘is’ er om klanten van dienst te zijn. Het gaat bij de derde
betekenis over de dienstbare rol van banken in de samenleving (kernconclusie
B.I.(iii)).
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10.

De eerste en de tweede betekenis bevinden zich in het domein van het gedragstoezichtrecht.
De derde betekenis betreft op zich geen ‘harde’ norm in het publieke financiële toezichtrecht.
Zij is wel een breed gedragen maatschappelijk uitgangspunt, welk uitgangspunt (Nederlandse)
banken zichzelf door middel van zelfregulering hebben opgelegd. Hierdoor heeft de derde
betekenis normatieve werking in het kader van de corporate governance van banken.

11.

De analyse die in dit verband is gemaakt, heeft plaatsgevonden door de positie van de
belangen van klanten te plaatsen binnen de context van klantgerichte bancaire zorgplichten,
belangenconflicten en het zogenaamde vennootschappelijk belang, in het kader waarvan een
publiekgerichte bancaire zorgplicht kan worden onderscheiden. Daardoor zijn direct de
betekenissen van die verschillende begrippen in beeld gebracht, hetgeen ook de titel van de
studie verklaart.

12.

In het kader van de analyse is betoogd dat de algemene zorgplicht uit de Wft een ruimere
strekking dient te krijgen - zodat deze kernconclusie B.I.(ii) omvat - en dat de bancaire
prudentienorm in de Wft moet worden geëxpliciteerd (kernconclusie B.II.(i) en kernconclusie
B.II.(ii)). In het verlengde hiervan is het standpunt ingenomen dat in de Wft moet worden
bepaald dat banken een cultuur belijden van zorgvuldigheid en prudentie (kernconclusie
B.II.(iii)).

E.

Samenvatting

De puntsgewijze samenvatting is zodanig opgezet, dat de lezer die bij de samenvatting begint zijn weg
in de studie kan vinden. Door middel van voetnoten wordt verwezen naar de relevante paragrafen van
de studie. De samenvatting is relatief uitvoerig, niet alleen omdat de conclusies reeds separaat zijn
vermeld en de rode draad al een beknopte samenvatting is, maar ook omdat een dergelijke
samenvatting de diverse argumentatielijnen uit de studie op een overzichtelijke wijze nog eens bij
elkaar kan brengen.
Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1

In het inleidende hoofdstuk wordt de probleemstelling omschreven, de onderzoeksvraag
geformuleerd en wordt de hoofddoelstelling van de studie weergegeven.
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1.2

De probleemstelling luidt als volgt:12
Hoewel de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht een centrale plaats
innemen in het financieel toezichtrecht, lijkt hier te lande geen (volledige)
duidelijkheid over hun juridische betekenis te bestaan. Dit gebrek aan duidelijkheid
leidt niet alleen tot inefficiënte maatschappelijke en politieke debatten over
noodzakelijke hervormingen in de financiële sector, maar heeft ook tot gevolg dat
beleidsmakers, regelgevers, toezichthouders en degenen die onder toezicht staan
worstelen met het opstellen, interpreteren en toepassen van regels die de begrippen
(nader) normeren. Om hierin verandering te brengen is het belangrijk de betekenissen
van de begrippen nader te duiden en in kaart te brengen.

1.3

De centrale onderzoeksvraag is dan ook de volgende:13
Wat zijn, binnen de context van het financieel toezichtrecht, de betekenissen van de
begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht?

1.4

De hoofddoelstelling van de studie is de rubricering van de onderzochte begrippen aan de
hand van hun diverse juridische betekenissen, zodat zij kunnen leiden tot heldere regels en
normatieve kaders die in de praktijk op een coherente en effectieve wijze kunnen worden
toegepast.14

1.5

Een aan de hoofddoelstelling gerelateerde (neven)doelstelling is het geven van een antwoord
op de vraag of het recht een bijdrage zou kunnen leveren aan het realiseren van een juiste
cultuur in de bancaire sector.15

1.6

Voorts worden opmerkingen gemaakt over de opbouw en afbakening van de studie, wordt
aandacht besteed aan de activiteiten die de banken uit de studie plegen te verrichten en wordt
stilgestaan bij de klanten die in de studie figureren. In deze samenvatting kunnen ter zake de
volgende specifieke punten worden vermeld:
(i)

De studie met betrekking tot de betekenissen van de begrippen klantbelang, zorgplicht
en belangenconflict is macrogericht in de zin dat hun microbetekenissen alleen

12

§ 1.3.
§ 1.4.
14
§ 1.8.
15
§ 1.8.
13
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zijdelings aan de orde komen. Met microbetekenis wordt bedoeld de betekenis die de
begrippen kunnen verkrijgen in het licht van specifieke feiten en omstandigheden.16
(ii)

Het kader van de studie is het Nederlands financieel toezichtrecht, dat in de kern in de
Wft is neergelegd.17 De term financieel toezicht wordt gebruikt als een verzamelterm
voor het geheel van regulering van en toezicht op de financiële markten.18

(iii)

Het gaat bij regulering (echter) niet alleen om normen die van overheidswege worden
gesteld, maar ook om normen die degenen die werkzaam zijn op de financiële markten
aan zichzelf opleggen (zelfregulering). Toezicht kan door de overheid worden
georganiseerd en uitgeoefend, maar eveneens door of namens de financiële sector zelf
(zelftoezicht).19

(iv)

Aangezien de normen en regels van het financieel toezichtrecht middelen zijn om de
doelstellingen van het financieel toezicht te bereiken, ligt het in de rede om bij de
betekenisbepaling van de begrippen klantbelang, zorgplicht en belangenconflict
aansluiting te zoeken bij deze doelstellingen.20

(v)

Bestudering van het financieel toezicht is een multidisciplinaire aangelegenheid. In
deze studie wordt daarom mede aandacht besteed aan inzichten afkomstig uit andere
(wetenschappelijke) disciplines dan het recht, zoals de (gedrags)economie.21

(vi)

In de studie ligt het accent op in Nederland gevestigde universele banken die over een
vergunning ingevolge de Wft beschikken.22 Hun activiteiten omvatten de optelsom
van de activiteiten die doorgaans worden verricht in het kader van commercial
banking en investment banking.23

(vii)

De klanten in deze studie zijn degenen die gelden aan de bank toevertrouwen en
degenen aan wie de bank financiële diensten (in de zin van de Wft) verleent. In de
regel zullen het consumenten of niet-professionele beleggers zijn (‘financiële
consumenten’).24

16

§ 1.9.
§ 1.10.
18
§ 1.11.
19
§ 1.11.
20
§ 1.7.
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§ 1.12.
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§ 1.14.
23
§ 1.14 t/m § 1.25.
24
§ 1.26.
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Hoofdstuk 2: De context
2.1

In hoofdstuk twee is de basis gelegd voor een deel van de juridische analyses in de
hoofdstukken drie tot en met zes. Het in hoofdstuk twee besprokene kan worden gerubriceerd
op basis van zeven thema’s.

Thema 1: Noodzaak van financieel toezicht
2.2

Hoewel weinigen tegenwoordig zullen twijfelen aan het belang van financieel toezicht, wordt
aandacht besteed aan de noodzaak ervan. Uiteengezet wordt dat degenen wier opvatting is dat
markten goed voor zichzelf kunnen zorgen (omdat zij efficiënt en rationeel zijn) in de
discussie over (de mate van) marktregulering veel terrein hebben verloren.25

Thema 2: Doelstellingen en redenen van financieel toezicht
2.3

Achter de doelstellingen van financieel toezicht ligt de vraag naar de redenen van financieel
toezicht verscholen: waarom is financieel toezicht nodig om de doelstellingen te bereiken?
Deze vragen worden traditioneel vanuit een economisch perspectief benaderd (in het kader
waarvan trouwens ook sociale aspecten van belang zijn26). Er wordt bezien waarom de markt
niet eigener beweging efficiënt is; er is dan - en in zoverre - sprake van ‘marktfalen’.27

2.4

2.5

Twee specifieke soorten van marktfalen worden belicht, te weten (het bestaan van):
(i)

Externe effecten; en

(ii)

Informatieasymmetrie.28

Er worden negatieve en positieve externe effecten onderscheiden. Negatieve externe effecten
leiden tot kosten voor derden waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Positieve externe
effecten leiden tot voordelen voor derden waarvoor zij niets betalen.29

25

§ 2.9 t/m § 2.15 en § 2.99 t/m § 2.105.
§ 2.35.
27
§ 2.1 en § 2.5 t/m § 2.8.
28
§ 2.8.
29
§ 2.20.
26
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2.6

Het schoolvoorbeeld van een negatief extern effect is de situatie dat de insolventie van een
bank leidt tot het vertrouwensverlies in andere, op zich solvente en goed bestuurde, banken
met als gevolg een algehele publiekspaniek resulterend in de massale opvraging van
banktegoeden (bank runs). Dit gevaar wordt een systeemrisico genoemd dat, als het zich
manifesteert, een systeemcrisis oplevert.30

2.7

Positieve externe effecten die kwalificeren als ‘publieke goederen’ (zoals vertrouwen en
stabiliteit), zullen in de regel niet door ‘de’ markt worden gecreëerd vanwege het free riderprobleem: doordat sommigen willen meeliften op de inspanningen van anderen, getroost
niemand zich de benodigde inspanningen. Financieel toezicht moet deze en zodoende de
publieke goederen tot stand brengen.31

2.8

Het idee van regulering is dat negatieve externe effecten worden voorkomen en dat positieve
externe effecten worden gecreëerd; het liefst tegelijkertijd.32

2.9

Met informatieasymmetrie wordt in algemene zin bedoeld dat de onderscheiden partijen in een
(pre)contractuele relatie een ongelijkwaardige informatiepositie hebben: de ene partij heeft
méér en/of betere informatie dan de andere partij.33 In deze studie worden ter zake de volgende
situaties onderscheiden:
(i)

Op de eerste plaats bestaat er een belangrijke vorm van informatieasymmetrie tussen
banken en degenen die hun gelden aan hen toevertrouwen.34

(ii)

Ten tweede is in de regel sprake van informatieasymmetrie tussen banken en hun
klanten met betrekking tot de (andere) producten en diensten die banken aanbieden,
welke asymmetrie bestaat vanwege het veelal - min of meer - complexe karakter van
die producten en diensten.35

(iii)

Op de derde plaats kan informatie-asymmetrie tussen bank en klant bestaan als
laatstgenoemde de bank inschakelt om hem bepaalde diensten te verlenen en daarbij
zijn belangen te behartigen (agent-principal relaties). Hier zit de informatieasymmetrie in de vraag of sprake is van vakkundige en loyale dienstverlening.36
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§ 2.21.
§ 2.22.
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§ 2.23.
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§ 2.24.
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2.10

Uitgaande van de hiervoor besproken soorten van marktfalen kunnen als hoofddoelstellingen
van financieel toezicht worden genoemd (welke hoofddoelstellingen corresponderen met de
daarachter vermelde hoofdfuncties van financieel toezicht):37
(i)

Het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem (macroprudentieel
toezicht - in het verleden werd gesproken van systeemtoezicht);

(ii)

Het beschermen van klanten tegen faillissement van financiële instellingen
(microprudentieel toezicht); en

(iii)

Het beschermen van klanten tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen
(gedragstoezicht).

2.11

Deze hoofddoelstellingen impliceren een vierde hoofddoelstelling, die soms als voorwaarde
voor én soms als gevolg van de andere hoofddoelstellingen cruciaal is voor goed
functionerende financiële markten: het bevorderen en het handhaven van vertrouwen in de
financiële sector.38

Thema 3: Functie en positie van banken
2.12

Banken hebben een belangrijke functie in onze economie en (daarmee) in onze samenleving
(hetgeen reeds uit de kredietcrisis blijkt39):40
(i)

Banken zijn feitelijk onmisbaar voor het betalingsverkeer doordat de gezamenlijke
banken het betalingssysteem exploiteren. Als dat systeem niet ‘draait’, komt de
economie stil te liggen.

(ii)

Banken zijn de belangrijkste kredietbron voor de meeste bedrijven en consumenten en
gewoonlijk een veilige plek voor het stallen van overtollige liquiditeiten en
spaargelden.

37

§ 2.28 t/m § 2.30.
§ 2.28.
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§ 2.44.
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(iii)

Banken spelen een prominente rol op de kapitaalmarkten waar kapitaalvragers en
kapitaalverschaffers elkaar treffen, bijvoorbeeld doordat zij ten behoeve van
uitgevende instellingen effecten aan de man brengen.

(iv)

Banken bieden allerhande financiële derivatenproducten aan op basis waarvan
deelnemers aan het economisch verkeer hun rente-, valuta-, markt- en kredietrisico’s
kunnen afdekken.

2.13

Het belang van het realiseren van de doelstellingen van financieel toezicht is derhalve groot.41

2.14

De doelstellingen van financieel toezicht zijn (echter) algemeen geformuleerd. Daardoor zijn
zij geen helder richtsnoer voor de inhoud van concrete normen en regels of voor de concrete
toepassing van normen en regels. Daarvoor dient een laag dieper te worden gekeken in de ratio
van financieel toezicht.42

Thema 4: De grote risico’s van het bankieren
2.15

De belangrijkste redenen voor prudentieel toezicht op banken kunnen worden toegelicht door
de grote, inherente, risico’s van het bankieren voor het voetlicht te brengen, zowel vanuit
microperspectief (waarop microprudentieel toezicht zich richt) als vanuit macroperspectief
(waarop macroprudentieel toezicht zich richt).43 De bespiegelingen zijn belangrijk voor het
zesde hoofdstuk van de studie, nu zij de grondslag vormen voor de daarin gepresenteerde
bancaire prudentienorm.

2.16

Banken zijn kwetsbaar door hun functie ten aanzien van looptijdtransformatie, welk proces
besloten ligt in het aantrekken van opvorderbare gelden zoals deposito’s enerzijds en het voor
eigen rekening verstrekken van leningen en andere kredieten anderzijds. De samenhang van
deze kernactiviteiten - die een wezenlijk ingrediënt vormen van de bankdefinitie in de Wft veroorzaken door looptijdverschillen van de desbetreffende passiva en de activa (geld wordt
kort ingeleend, lang uitgeleend) het zogenoemde liquiditeitsrisico. Indien een bank
uitgeleende gelden niet op korte termijn kan omzetten in liquide middelen, zal zij (vanwege
een kleine voorraad aan liquide middelen) al snel in liquiditeitsproblemen verkeren als een
groot deel van haar leencrediteuren voor terugbetaling bij haar aanklopt.44
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2.17

Doordat banken in overgrote mate worden gefinancierd met vreemd vermogen (ze zijn highly
leveraged), kunnen zij bovendien snel insolvent raken (insolventierisico). Het relatief kleine
eigen vermogen kan slechts beperkte verliezen opvangen.45

2.18

Liquiditeitsrisico en insolventierisico zijn nauw met elkaar verbonden: tussen de twee risico’s
bestaat een ‘duivelse interactie’.46

2.19

Banken zijn voorts een bron van systeemrisico’s:
(i)

Hiervoor kwam het klassieke schoolvoorbeeld van een extern effect op de financiële
markten ter sprake dat de insolventie van één bepaalde bank wegens daardoor ontstane
algemene publiekpaniek leidt tot een collectieve run op banken (deze samenvatting, §
2.6).47

(ii)

Acute liquiditeitsproblemen van banken kunnen tegenwoordig vooral ontstaan doordat
zij hun funding in grote mate op de interbancaire markten en de kapitaalmarkten
betrekken. Banken kunnen zeer snel in grote liquiditeitsnood geraken als hun collegabanken hen niet meer van funding willen voorzien. Een soortgelijk effect ontstaat als
beleggers in door banken uitgegeven (kortlopend) schuldpapier, na aflossing, niet
bereid blijken op nieuwe emissies in te schrijven. In deze gevallen kan men spreken
van ‘moderne’ bank runs.48

(iii)

Naast de risico’s van bank runs en de daarmee gepaard gaande gevaren van
systeemcrises door afnemend vertrouwen of zelfs (publiek)paniek, bestaan er
specifieke systeemrisico’s die voortvloeien uit de sterke verwevenheid van banken en
andere financiële ondernemingen. Die verwevenheid impliceert besmettingsrisico’s:
de verwevenheid kan ertoe leiden dat een hapering in het systeem zich als een virus
verspreidt en aldus het gehele systeem aantast.49

(iv)
2.20

Asset price spirals kunnen de negatieve effecten enorm verhevigen.50

Vertrouwen in banken is essentieel. Zodra het op dat vlak gaat schuiven, kunnen de risico’s
zich snel manifesteren.51
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§ 2.50.
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§ 2.52.
48
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§ 2.55 en § 2.56.
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Thema 5: Lessen uit de kredietcrisis
2.21

In dit deel van hoofdstuk twee komen lessen uit de kredietcrisis aan de orde en worden
verschillende naar aanleiding daarvan in gang gezette en reeds getroffen maatregelen
besproken. Daaruit blijkt dat financieel toezicht na de kredietcrisis in grote mate in het teken
van het waarborgen van publieke belangen is komen te staan, onder meer doordat de focus
sterk op financiële stabiliteit wordt gelegd.52

2.22

De lessen respectievelijk maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:
(i)

De financiële sector moet (weer) dienstbaar aan de economie en samenleving zijn.53

(ii)

Het financiële toezicht is onvoldoende gericht geweest op de stabiliteit van het
financiële stelsel als geheel.

(iii)

Macroprudentieel toezicht is daarom enorm belangrijk. Het is een complexe
aangelegenheid, niet alleen in meer praktische zin vanwege de noodzakelijke
internationale samenwerking tussen een veelheid aan toezichtautoriteiten en
beleidsmakers, maar ook omdat het erg moeilijk is om macro-economische
kwetsbaarheden en systeemrisico’s op te sporen.54

(iv)

Toezicht is - mede in verband hiermee - Europeser (en ook overigens internationaler)
en intensiever geworden.55

(v)

Tijdens de kredietcrisis is gebleken dat de kapitaalbuffers van banken in onvoldoende
mate fikse klappen konden opvangen. De buffers moesten daarom worden vergroot
(meer kapitaal, dus in kwantitatieve zin) én verbeterd (beter kapitaal, in kwalitatieve
zin).56 De kapitaaleisen blijven gebaseerd op een systeem van risico-gewogen activa,
zodat de hoeveelheid kapitaal afhankelijk is van de risicograad van de activa (hoe
hoger het risico, des te meer kapitaal). De betreffende kapitaalregels zijn op Europees
niveau vastgesteld in het kader van het CRD IV-pakket.
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(vi)

Het belang van een juiste wisselwerking tussen microprudentieel toezicht en
macroprudentieel toezicht is groot.57 Nieuw in het leven geroepen kapitaalbuffers
dienen procyclische effecten tegen te gaan. De buffers dienen er in de kern toe dat
banken tijdens perioden van economische groei een kapitaalbasis opbouwen die groot
genoeg is om in moeilijke tijden verliezen op te vangen, zodat ook in economisch
mindere tijden de bancaire kredietverlening zoveel mogelijk kan worden
gecontinueerd (en de economie aldus niet vanwege stokkende kredietverlening in een
nog dieper dal geraakt).58

(vii)

Voor systeemrelevante banken is een systeemrelevantiebuffer ingesteld. Daarnaast is
de systeemrisicobuffer gecreëerd, die voor de gehele bancaire sector in een lidstaat of
een bepaald segment van die sector verplicht kan worden gesteld teneinde aldaar
aanwezige systeemrisico’s of macroprudentiële risico’s te voorkomen of af te
zwakken.59

(viii)

Er is een leverage-ratio geïntroduceerd, een kapitaaleis gerelateerd aan het ongewogen
totale exposure van een bank. Deze nieuwe kapitaalmaatstaf kan onder meer eventuele
zwakheden in het systeem van risico-gewogen kapitaaleisen compenseren.60

(ix)

Het CRD IV-pakket bevat tevens regels voor de beheersing van de liquiditeit van
banken met als doel dat banken minder snel in liquiditeitsproblemen terechtkomen.

(x)

Het CRD IV-pakket bevat voorts een veelheid van nieuwe regels op de terreinen
corporate governance, risicomanagement en beloningsbeleid, welke regels de door de
kredietcrisis geopenbaarde zwakheden en kwetsbaarheden ter zake moeten
repareren.61 Deze regels zijn er in de kern op gericht dat veel beter, juist ook vanuit
bestuurlijk perspectief, met risico’s wordt omgegaan.62

Thema 6: Veranderende economische denkbeelden
2.23

Hiervoor werd al opgemerkt dat de kredietcrisis het geloof in efficiënte en rationele markten
een flinke knauw heeft bezorgd (zie § 2.2 hiervoor). Men kan zeggen dat de kredietcrisis ook
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een crisis binnen de neoklassieke economie heeft teweeggebracht. In de economische
wetenschap wordt hevig over de juiste vertrekpunten gediscussieerd.63
2.24

In dat licht wordt enige aandacht besteed aan oude en nieuwe economische denkbeelden,
waarbij opmerkingen worden gemaakt over het financiële systeem als complex adaptief
systeem en inzichten uit de gedragseconomie. Er komt een aantal voorbeelden aan bod van
‘irrationeel’ gedrag dat tot asset bubbles kan leiden, zoals kuddegedrag (herding).64

Thema 7: Afscheid van de homo economicus
2.25

Vervolgens komen relevante ontwikkelingen aan de orde die met name voor het
gedragstoezicht van belang zijn, met speciale aandacht voor de gevolgen van het demasqué
van de rationele mens als mensbeeld voor financieel toezicht. Er wordt uiteengezet dat de
beperkte rationaliteit van financiële consumenten een systematisch (en voorspelbaar)
verschijnsel is, dat in het kader van het ontwerpen en toepassen van gedragsregels een factor
van betekenis moet zijn.65 De inzichten zijn belangwekkend voor de ratio van financieel
gedragstoezicht (vgl. § 2.14 hiervoor).66

2.26

Een en ander wordt als volgt samengevat:
(i)

De homo economicus is rationeel. De betekenis ervan wordt toegelicht door middel
van de rational choice theory (RCT): bij het maken van keuzes zijn de gevolgen voor
de eigen opbrengsten leidend, waarbij wordt gestreefd naar het beste resultaat, daartoe
steeds maximaal gebruikmakend van informatie. Voorkeuren zijn stabiel; emoties
spelen geen rol. Ter illustratie wordt een keuzeproces op basis van de RCT
geschetst.67

(ii)

Uiteraard gedragen echte mensen zich niet als een homo economicus. In studies over
de manier waarop mensen beslissingen nemen en keuzes maken, wordt er niet alleen
op gewezen dat mensen beperkt rationeel zijn vanwege begrenzingen van hun
cognitieve capaciteiten (zoals het uitvoeren van berekeningen), maar óók dat mensen
zich veelal beperkt rationeel gedragen doordat zij zich door intuïtie laten leiden.68
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(iii)

Onderzoek wijst uit dat sprake is van systematische afwijkingen van de RCT als
gevolg van intuïtieve denkprocessen (biases). Het inzicht dat biases systematisch
voorkomen en derhalve ook voorspelbaar zijn, markeert het verschil met het reeds
eeuwenoude besef dat mensen irrationeel kunnen zijn.69

(iv)

In de Wft is niet uitgegaan van een ‘zuivere’ homo economicus, maar de modelmens
in ons financieel toezichtrecht is in de kern - en in de regel - wel een rationele
beslisser. Hij is gemodelleerd naar de ‘gemiddelde consument’ uit de rechtspraak van
het Europese Hof van Justitie. Voor zover de rationaliteit van deze financiële
consument uit de Wft beperkt is, lijkt zulks vrijwel steeds voort te komen uit
begrenzingen van diens cognitieve capaciteiten. Met biases is in ieder geval niet op
een expliciete en systematische wijze rekening gehouden.70

(v)

Het ligt in de rede dat dit gaat veranderen.71 Er is een duidelijke beweging gaande op
dit vlak, al is nog niet te zeggen wat haar richting precies zal zijn.72 Beleidsmakers en
toezichthouders richten zich in toenemende mate op de gedragswetenschappen.73
Beperkt rationeel gedrag en daaraan verbonden consequenties kunnen als een
specifieke vorm van marktfalen worden gezien.74 Een en ander zal het denken over
gedragstoezicht de komende tijd goeddeels beheersen.75

(vi)

In de toelichting op de invoering van de algemene zorgplicht van art. 4:24a Wft is het
belang van beperkt rationeel gedrag ten gevolge van intuïtieve denkprocessen
erkend.76

(vii)

In de studie wordt beperkte rationaliteit als gevolg van biases nader toegelicht, omdat
het zonder begrip daarvan niet mogelijk is om op een zinvolle manier na te denken
over de invloed van beperkt rationeel (keuze)gedrag van de klant op de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen klant en bank en de zorgplicht van
laatstgenoemde. Als dat begrip ontbreekt, wordt al gauw het standpunt ingenomen dat
het toch niet zo kan zijn dat de financiële onderneming verantwoordelijk is voor de
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‘irrationaliteit’ van de consument.77 In hoofdstuk vier van de studie wordt hier verder
op ingegaan.78
(viii)

Voordat wordt ingegaan op beperkt rationeel gedrag dat voortvloeit uit intuïtief
denken, wordt stilgestaan bij bounded rationality-theorieën. Aanhangers berusten in
het feit dat rationeel handelen langs de lijnen van de RCT niet voor mensen is
weggelegd. Zij moeten zich bedienen van fast and frugal heuristieken, i.e. vuistregels
die hen in korte tijd en op basis van slechts een minimale hoeveelheid informatie naar
redelijke beslissingen voeren. Er wordt op gewezen dat het dikwijls loont om je
intuïtie, je gut feeling te volgen.79

(ix)

Wetenschappers die zich vooral toeleggen op het bestuderen van beperkte rationaliteit
ten gevolge van intuïtief denken, wijzen erop dat heuristieken kunnen leiden tot
schadelijke denkfouten.80 Het onderzoeksprogramma dat zich richt op het bestuderen
van beperkte rationaliteit ten gevolge van intuïtief denken, wordt aangeduid als het
heuristics and biases-programma.81

(x)

In bounded rationality-theorieën wordt het bewuste gebruik van behulpzame
heuristieken voorgestaan, terwijl in heuristics and biases-theorieën juist wordt
gewaarschuwd voor de negatieve effecten van onbewuste heuristieken.82

(xi)

Om te begrijpen hoe biases kunnen ontstaan, is het nuttig kennis te nemen van
psychologisch onderzoek waarin twee manieren van denken worden onderscheiden
(‘systeem 1’ en ‘systeem 2’). Ons ‘denken’ is een duaal proces, waarin de twee
denktypen als wij wakker zijn weliswaar steeds zijn ingeschakeld (‘aan staan’), maar
afwisselend de boventoon voeren. De invloed van systeem 1 is groot doordat het
automatisch functioneert, terwijl systeem 2 zich onder normale omstandigheden in een
sluimerstand bevindt en slechts een klein deel van zijn capaciteit wordt gebruikt.83

(xii)

Het denken van systeem 1 is snel, intuïtief en instinctief. Doordat het automatisch gaat,
kost het weinig inspanning. Het denken van systeem 2 is bedachtzaam en vergt ook
daarop gerichte inspanning van de denker. Doordat het gebruik van systeem 2 veel

77

§ 2.133.
§ 4.67 en § 4.72 e.v.
79
§ 2.140 en § 2.141.
80
§ 2.141.
81
§ 2.142.
82
§ 2.148.
83
§ 2.145.
78

222
inspanning (en tijd) vergt, nemen we in de praktijk vaak onjuiste intuïtieve
beslissingen, die voortkomen uit systeem 1.
(xiii)

Biases kunnen ontstaan door de toepassing van heuristieken, maar ook door (onjuiste)
percepties of emoties. Er zijn tal van biases beschreven. Enkele worden in de studie
vermeld, zoals de present bias (mensen hebben een zwak voor onmiddellijke
behoeftebevrediging en houden daardoor in onvoldoende mate rekening met de
toekomst) en overconfidence (mensen zijn overoptimistisch en lijden aan
zelfoverschatting).84

2.27

Het tweede hoofdstuk wordt uitgeleid door te wijzen op de herrijzenis van het publieke belang
in het financiële toezicht. Dit belang vereist dat banken dienstbaar zijn aan de samenleving. De
klant moet centraal staan. De aandacht voor het publieke belang valt samen met het algemeen
gevoelen dat het in de economie en op de financiële markten moet gaan om duurzaamheid en
lange termijn waardecreatie. Short termism kan niet langer de boventoon voeren. Algemeen
wordt erkend dat een bestendige cultuurverandering in de financiële sector benodigd is. Op
basis van deze constateringen wordt de stap naar de volgende hoofdstukken gemaakt.85

Hoofdstuk 3: De betekenis van het klantbelang
3.1

In dit hoofdstuk is bezien wat er in het Rapport Commissie Maas en de Code Banken over het
klantbelang wordt geschreven. De reacties daarop van regeringszijde en van de AFM en DNB
zijn aan de orde gekomen. Hieruit blijkt dat aan het begrip klantbelang centraal bepaald geen
eenduidige en consistente betekenis wordt toegekend. Verder is enige aandacht besteed aan
zienswijzen in de juridische literatuur en is op globale wijze verkend, onder andere op basis
van rapportages van de Commissie Burgmans, hoe banken in de praktijk omgaan met het
parool klant centraal. Ten slotte bevat dit hoofdstuk een overzicht van de betekenissen van het
klantbelang die in mijn opvatting, binnen de kaders van het financiële toezicht, moeten worden
onderscheiden.86
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3.2

De hoofdpunten zijn de navolgende:
(i)

Het vennootschappelijk belang, waarop in hoofdstuk zes verder zal worden
ingegaan,87 is een belangrijk uitgangspunt van Nederlands vennootschapsrecht. Het
houdt in dat bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling van hun taak moeten
richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hoewel over de precieze betekenis van het vennootschappelijk belang onder
vennootschapsjuristen geen eenstemmigheid heerst, staat wel vast dat het uitgaat van
belangenpluralisme.88 De belangen van diverse stakeholders dienen in aanmerking te
worden genomen.89

(ii)

Uit het Rapport Commissie Maas kan worden afgeleid dat de Commissie Maas van
oordeel is dat het belang van de klant binnen de context van het vennootschappelijk
belang steeds de boventoon moet voeren.90

(iii)

Het voorstel van de Commissie Maas om in de afweging van de belangen van diverse
stakeholders het primaat bij het klantbelang te leggen, heeft in de juridische literatuur
geen warm onthaal gevonden, omdat het in Nederland geldende stakeholders-model
geen ruimte biedt voor een absoluut klantenprimaat (of welk primaat dan ook).91

(iv)

De reacties van de minister van Financiën en toezichthouders AFM en DNB op het
uitgangspunt klant centraal van de Commissie Maas lopen uiteen:
(a)

De minister lijkt het uitgangspunt te onderschrijven;92

(b)

De AFM grijpt het uitgangspunt aan om binnen de context van de zorgplicht
het belang van het handelen in het belang van de klant te benadrukken;93 en

(c)
(v)

DNB laat in het midden wat zij van het uitgangspunt vindt.94

In de Code Banken 2010 wordt het uitgangspunt van het Rapport Commissie Maas
niet gevolgd en wordt (het belang van) de klant vanuit drie perspectieven benaderd:95
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(a)

Het belang van de klant als een ‘gewoon’ deelbelang binnen de context van
het vennootschappelijk belang (dat (dus) niet steeds het primaat heeft);

(b)

Het centraal stellen van de klant als noodzakelijke voorwaarde voor het
voortbestaan van de bank; en

(c)

Het belang van de klant binnen de context van de gedragsrechtelijke
zorgvuldigheidsnormen (de zorgplicht).

(vi)

Tegelijkertijd echter is in de Code Banken 2010 de tekst voor de moreel-ethische
verklaring overgenomen uit het Rapport Commissie Maas, welke tekst aansluit op het
uitgangspunt van de Commissie Maas ten aanzien van klant centraal. Dit lijkt een
vergissing.96

(vii)

Dezelfde tekst is vervolgens evenwel overgenomen in de Regeling Bankierseed, al
wordt in de toelichting vermeld dat de tekst geen uitzondering maakt op de reguliere
uitgangspunten van het stakeholders-model, maar het bijzondere en kwetsbare belang
van de klant benadrukt.97

(viii)

Het is niet duidelijk hoe een en ander zich verhoudt met andere (inconsistente)
uitingen van regeringswege over klant centraal, terwijl de AFM en DNB de
onduidelijkheid mogelijk nog vergroten door in de Beleidsregel geschiktheid 2012
vast te leggen dat alle belangen centraal staan.98

(ix)

In de Code Banken 2015 (Toekomstgericht Bankieren 2015) wordt ten aanzien van
klant centraal een gelijke koers gevaren als in de Code Banken 2010, zij het dat het
tweede perspectief uit de Code Banken 2010 (het centraal stellen van de klant is een
‘noodzakelijke voorwaarde’ voor het voortbestaan van de bank; § 3.2(v)(b)) van kleur
lijkt te zijn verschoten doordat dienstbaarheid wordt vooropgesteld, hetgeen een
actieve klantgerichtheid impliceert.99

(x)

In de praktijk worstelen banken met klant centraal.100

(xi)

Ook andere disciplines dan de juridische nemen standpunten in ten aanzien van de
betekenis van klant centraal.101
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(xii)

Het belang van een duidelijke juridische betekenis van klant centraal is hoe dan ook
evident.102

(xiii)

Vanuit het financieel toezichtrecht heeft het belang van de klant betekenis binnen de
context van (bilaterale) zorgplichten en het vennootschappelijk belang van banken (of
wat breder: de governance van banken), waarop de volgende hoofdstukken betrekking
hebben.103

Hoofdstuk 4: Klantbelang en zorgplicht
4.1

Hoofdstuk vier (Klantbelang en zorgplicht) valt uiteen in drie delen, die in de volgende
paragrafen successievelijk worden samengevat.104 In de studie wordt eerst nog kort ingegaan
op de relatie tussen de algemene zorgplicht en specifieke gedragsregels en die tussen
(algemene) zorgplichten in het civiele recht en het publieke recht. Daarnaast worden enkele
opmerkingen gemaakt over de vraag of er een verschil in betekenis bestaat tussen klant
centraal en klantbelang centraal en tussen zorgplicht en zorgvuldigheidsverplichting. De
desbetreffende begrippenparen worden in de studie overigens verder afwisselend zonder
betekenisonderscheid gebruikt.105

Zorgplicht en loyaliteit
4.2

Binnen de context van het - bijvoorbeeld wel door de AFM - gehanteerde uitgangspunt dat de
bank moet handelen ‘in het belang van de klant’, wordt uiteengezet dat een onderscheid moet
worden gemaakt tussen de situatie dat:
(i)

de bank als typische belangenbehartiger van de klant optreedt; en

(ii)

de bank diens ‘gewone’ wederpartij is.106

Dit is de basis van conclusie C.IV.
4.3

In § 4.2.(i) is sprake van een agent-principal relatie, waarin de bank jegens de klant aan een
loyaliteitsverplichting is gebonden: de bank moet in het belang van de klant handelen, in dier
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voege dat andere belangen niet boven dat belang mogen prevaleren. Het naleven van de
loyaliteitsverplichting moet op zorgvuldige wijze plaatsvinden.107 Zorgvuldigheid is aldus een
sequeel van loyaliteit.108
4.4

In § 4.2.(ii) is sprake van een principal-to-principal relatie, waarin de loyaliteitsverplichting
geen rol speelt. Zorgvuldigheid speelt niettegenstaande de afwezigheid van de
loyaliteitsverplichting een belangrijke rol: de bank moet (immers) rekening houden met de
gerechtvaardigde belangen van de klant (andersom geldt hetzelfde).109

4.5

Het onderscheid loyaliteit/geen loyaliteit als hier bedoeld wordt gemaakt in art. 4:24a leden 1
en 2 Wft (voor financiële dienstverleners) en art. 4:90 lid 1 Wft (voor
beleggingsondernemingen).110

4.6

Uit hoofde van art. 4:24a lid 2 Wft geldt de loyaliteitsverplichting als de financieel
dienstverlener adviseert;111 uit hoofde van art. 4:90 (eerste deel van) lid 1 Wft als de
beleggingsonderneming beleggingsdiensten verleent (‘zet zich (…) in voor de belangen van
haar cliënten’).112 Dat de loyaliteitsverplichting steeds op zorgvuldige wijze moet worden
nageleefd, vloeit voort uit art. 4:24a lid 1 Wft respectievelijk art. 4:90 (eerste deel van) lid 1
Wft (het inzetten voor de belangen dient op ‘eerlijke, billijke en professionele wijze’ te
geschieden).113

4.7

De algemene verplichting tot zorgvuldig handelen in een principal-to-principal relatie ligt
besloten in art. 4:24a lid 1 Wft respectievelijk art. 4:90 (tweede deel van) lid 1 Wft.114 Het gaat
dan, kort gezegd, om het aanbieden van financiële producten niet zijnde financiële
instrumenten115 respectievelijk om handel voor eigen rekening (een beleggingsactiviteit).

4.8

In de praktijk en in de literatuur bestaan misverstanden omtrent het wezen van de
loyaliteitsverplichting en om die reden worden er in de studie nadere beschouwingen aan
gewijd, die als volgt worden samengevat:116
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(i)

De loyaliteitsverplichting kent een positieve en een negatieve kant.117

(ii)

Positief is dat degene op wie de verplichting rust het belang van de ander moet
behartigen, doordat hij zich over die belangen ontfermt.118

(iii)

Negatief is dat geen andere belangen boven dat belang mogen prevaleren.119

(iv)

De positieve kant impliceert de verplichting tot zorgvuldige uitvoering van de
loyaliteitsverplichting.120

(v)

De negatieve kant betekent dat aan het te behartigen belang niet mag worden afgedaan
vanwege een belangenconflict. Dit is het onderwerp van hoofdstuk vijf van de
studie.121

4.9

Over de positieve kant kan in deze samenvatting het volgende worden opgemerkt:
(i)

De zorgvuldigheid die de schuldenaar van de loyaliteitsverplichting moet betrachten is
uit de aard van de zaak op de belangenbehartiging gericht.122

(ii)

In het kader van een loyaliteitsverplichting mogen bij de bepaling van de te betrachten
zorg of zorgvuldigheid andere belangen dan het belang waaraan loyaliteit is
verschuldigd geen rol spelen. De zorgvuldigheid wordt door het te dienen belang
bepaald en door geen enkel ander belang. Hier vallen de positieve kant
(belangenbehartiging) en de negatieve kant (geen belangenconflict) van de
loyaliteitsverplichting samen.123

(iii)

Een eenmaal ontstane loyaliteitsverplichting kan niet worden begrensd door de
belangen van degene op wie de loyaliteitsverplichting rust, maar slechts door de
reikwijdte van de loyaliteitsverplichting zelf - en die reikwijdte is weer afhankelijk
van de soort opdracht en/of de concrete afspraken die partijen hebben gemaakt.124
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4.10

Of sprake is van een agent-principal relatie met de daaraan verbonden loyaliteitsverplichting
of van een principal-to-principal relatie, is een kwestie van uitleg conform geldende
uitlegregels. Dit zal evenzeer onder MiFID II steeds bepalend moeten zijn, zodat, anders dan
wel wordt verdedigd, uit MiFID II niet voortvloeit dat zuivere principal-to-principal
transacties waarbij, kort gezegd, de beleggingsonderneming door haarzelf uitgegeven
financiële instrumenten verkoopt per definitie (mede) worden aangemerkt als een agentprincipal transactie.125

Zorgplicht en klant centraal
4.11

Het tweede deel van hoofdstuk vier gaat over noodzaak en nut van een algemene
publiekrechtelijke zorgplicht, over de vraag wat klant centraal (in het kader van zorgvuldige
klantbehandeling) nu precies behelst en, ten slotte, of de algemene zorgvuldigheidsnormen van
de Wft binnen deze context de lading dekken.126 Over elk van deze kwesties worden in de
volgende paragrafen enkele samenvattende opmerkingen gemaakt.

4.12

De verhandeling over noodzaak en nut van een algemene publieke zorgplicht kan als volgt
worden samengevat (de verhandeling vindt plaats aan de hand van art. 4:24a Wft, maar is
evenzeer van belang voor art. 4:90 lid 1 Wft)127:
(i)

De motivering van de regering om de algemene zorgplicht van art. 4:24a Wft in te
voeren, berust op twee pijlers:
(a)

de wettelijke vastlegging (‘explicitering’) van de algemene
zorgvuldigheidsnorm; en

(b)

de creatie van een handhavingsmogelijkheid voor de AFM bij onzorgvuldig
maar niet specifiek - ingevolge de Wft - verboden gedrag.128

(ii)

Het voorstel voor art. 4:24a Wft is bepaald kritisch tegemoet getreden, niet alleen door
de sector, maar tevens door de Raad van State en in de juridische literatuur.129

(iii)

Critici vreesden bij toepassing van de algemene zorgplicht strijd met het
legaliteitsbeginsel of zagen de noodzaak van de voorgestelde algemene publieke
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zorgplicht niet vanwege de reeds bestaande privaatrechtelijke zorgplicht dan wel
omdat de Wft al zou voorzien in een genoegzame algemene regeling ter bestrijding
van (onvoorzien) onzorgvuldig gedrag.130
(iv)

In de studie worden deze argumenten, die zijn gericht tegen de pijler vermeld in §
4.12.(i).(b), kritisch besproken, maar wordt vooral ook gewicht toegekend aan het nut
van de normerende kant van de algemene publieke zorgplicht (de pijler vermeld in §
4.12.(i).(a)): de aanwezigheid van een algemene zorgplicht zal een gunstig
disciplinerend effect op financiële ondernemingen kunnen hebben.131

4.13

De beschouwing over hetgeen klant centraal binnen de context van zorgvuldige
klantbehandeling behelst, wordt als volgt in het kort beschreven:
(i)

Veelal wordt de zorgplicht die financiële ondernemingen ten opzichte van hun klanten
moeten betrachten opgevat als een bepaalde zorgverplichting in een bilaterale
(precontractuele of contractuele) relatie.132

(ii)

Het ligt in de rede dat een zorgvuldige (bilaterale) klantbehandeling geborgd wordt
doordat de zorgvuldige klantbehandeling wordt ondersteund en bevorderd in en door
alle relevante bedrijfsprocessen van de desbetreffende financiële onderneming.133

(iii)

In lijn hiermee behelst klantbelang centraal zoals dit door de AFM wordt bezien als
het ware een ‘holistische’ benadering van zorgvuldige klantbehandeling. Ten opzichte
van de betekenis van klant centraal als zorgplichten/gedragsregels in bilaterale
klantrelaties, behelst deze benadering méér omdat het impliceert dat de
bedrijfsvoering in al haar facetten op zorgvuldige klantbehandeling is gericht (daarin
is geborgd), zodat in zoverre in alle geledingen van de bank de belangen van klanten
centraal staan. Het gaat er in wezen ook om dat klantbelang centraal deel uitmaakt van
de organisatiecultuur van financiële ondernemingen.134

(iv)

Hoewel dit niet geheel duidelijk is, lijkt het zo te zijn dat deze holistische benadering
van zorgvuldige klantbehandeling in Toekomstgericht Bankieren 2015 besloten ligt.135
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(v)

De holistische betekenis van klant centraal wordt niet gedekt door art. 4:24a Wft of
een andere Wft-regel. De bepaling dient daarom een ruimere strekking te verkrijgen
(conclusie B.II.(i)). Teneinde ook direct art. 4:90 lid 1 Wft te ‘vangen’, kan een
separate bepaling in het leven worden geroepen. De grondslag voor deze nadere norm
ligt in de algemene zorgplichten zelf besloten.136

(vi)

Het tweede deel van hoofdstuk vier wordt afgesloten met enkele gedachten over:
•

Het belang dat de AFM haar visie bekendmaakt over (on)zorgvuldig gedrag,
alsmede de relatie van die visie tot de inhoud en toepassing van algemene
zorgplichten;137 en

•

De vraag of civiele rechters strengere gedragsnormen mogen hanteren dan de
gedragsnormen die voortvloeien uit Europese richtlijnen die uitgaan van
maximumharmonisatie.138

Zorgplicht en beperkte rationaliteit
4.14

Het derde deel van hoofdstuk vier gaat over de vraag welke gevolgen kunnen worden
verbonden aan de in hoofdstuk twee besproken psychologische en gedragseconomische
inzichten dat mensen zich veelal beperkt rationeel gedragen. Een en ander wordt als volgt
samengevat:
(i)

De focus wordt gelegd op de inhoud van zorgplichten en de manier waarop banken
deze toepassen.139

(ii)

Hoewel belangrijk voor effectieve financiële consumentenbescherming, wordt geen
separate aandacht besteed aan:
•

Law in action - hier opgevat als de wijze waarop een gedragstoezichthouder
problemen signaleert en aanpakt;140

•

Educatie - naast meer klassieke methoden, kan worden gedacht aan het trainen van
mensen om beter om te gaan met risico en onzekerheid en het mogelijk toepassen
van nuttige (fast and frugal) heuristieken.141
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(iii)

In discussies en beschouwingen over de vraag in hoeverre financiële consumenten
moeten worden beschermd in hun relatie met banken en andere financiële
ondernemingen, spelen de begrippen autonomie en paternalisme een rol van betekenis.
Onder autonomie wordt verstaan het recht van een persoon om zelf keuzes te maken
en deze vervolgens te realiseren. Paternalisme kan worden opgevat als de tegenpool
van autonomie.142

(iv)

Mede door de groeiende inzichten omtrent de beperkte rationaliteit van financiële
consumenten, ligt het in de verwachting dat de invloed van paternalisme in het hen
beschermende recht nog verder zal toenemen.143 Steeds (echter) moet worden bezien
of en in hoeverre paternalisme aangewezen of gerechtvaardigd is - of anders gezegd,
waar de grens moet liggen van de autonomie van de klant en de daarbij behorende
verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en besluiten.144

(v)

Niet zelden wordt het standpunt ingenomen dat de zorgplicht te paternalistisch is.
Paternalisme heeft aldus een negatieve connotatie, wellicht doordat het vraagstuk
veelal wordt benaderd met een rationele, autonome, persoon voor ogen die in staat
moet zijn om zijn eigen zaakjes te regelen. Het is echter de vraag of het zinvol is om
paternalisme op deze manier tegemoet te treden.145

(vi)

Na enkele uitweidingen over paternalisme, wordt het standpunt ingenomen dat het niet
op de eerste plaats moet gaan om de vraag of in een specifieke situatie wel of niet
sprake is van paternalisme, maar om de volgende kwesties:
(a)

op welke wijze kan de autonomie van financiële consumenten worden
geoptimaliseerd, zodat zij beter in staat zijn om beslissingen te nemen die
aansluiten op hun eigen belangen (fraternalisme);

en - voor zover (i) niet leidt tot de gewenste resultaten (b)

in welke gevallen moet de autonomie van financiële consumenten - geheel of
ten dele - worden beperkt (paternalisme).146
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(vii)

Met name de vraag naar de optimalisatie als bedoeld in § 4.14.(vi).(a) is door de
opmars van onder meer de gedragseconomie in een ander daglicht komen te staan.147
Het vinden van antwoorden op deze vraag is niet eenvoudig. Met de constatering dat
mensen vaak niet rationeel handelen en zelfs systematisch beperkt rationeel zijn, is in
beeld gebracht dat klassieke reguleringsmethoden van informatieverstrekking niet
altijd effectief (kunnen) zijn, maar de vaststelling als zodanig betekent nog niet dat
wel effectieve reguleringsmethoden voor het oprapen liggen. Hiervoor is nog veel
onderzoek nodig evenals een breed gedragen besef dat inzichten over beperkte
rationaliteit oplossingen kunnen bieden waarmee uiteindelijk iedereen is gediend.148

(viii)

Er wordt stilgestaan bij een rapport van de AFM uit 2015 over onderzoek naar het
gedrag van zelfstandige (execution-only) beleggers. Daaruit blijkt dat het hebben van
kennis over en ervaring met beleggen iets anders is dan het toepassen ervan, vooral als
beleggers zich laten leiden door intuïtie.149

(ix)

De AFM wijst erop dat het mogelijk is te proberen de beleggers het ‘rationele pad’ op
te bewegen, bijvoorbeeld door hen te voeden met kennis of hen te ‘ontbiasen’. Zij lijkt
op de korte termijn meer te zien in het veranderen van de (online) keuzeomgeving
waarin de belegger beslissingen neemt (de keuzearchitectuur), zodat ‘[de zelfstandige
beleggers] gemakkelijk verstandige beleggingsbeslissingen kunnen nemen’. Verder
worden slimme defaults genoemd die de belegger de juiste kant op dirigeren.150

(x)

De AFM stelt aldus het gebruik van nudges voor. Nudges kunnen worden gedefinieerd
als de bemoeienis met het gedrag van een persoon om deze de juiste kant op te
bewegen, zonder de persoon te beletten de andere kant op te gaan.151

(xi)

In de studie worden vervolgens enkele lijnen geschetst die in het debat over nudges
steeds een rol spelen: wat kan wel en wat kan niet als het gaat om het sturen van het
gedrag van mensen, indachtig het belangrijke uitgangspunt, ook in het recht, van de
autonome mens die zelf keuzes maakt.152

(xii)

Het gaat in zoverre bij nudges in wezen om de vraag hoever fraternalisme kan gaan en
wanneer het van kleur verschiet in al dan niet wenselijk geacht paternalisme.
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(xiii)

In het rapport van de AFM worden twee hoofdmethoden onderscheiden voor het
corrigeren van beperkt rationeel gedrag:
(a)

enerzijds het verschaffen van informatie met als doel om de belegger aan het
denken te zetten (te ontbiasen); en

(b)

anderzijds het zodanig inrichten van de keuzeomgeving dat de belegger min of
meer automatisch de juiste keuze maakt, doch zonder hem te beletten voor een
andere keuze te opteren.153

(xiv)

Dit kan associaties oproepen met de denksystemen 1 en 2 (zie hiervoor, § 2.26(xi) en
(xii)): is het zo dat de eerste hoofdmethode systeem 2 als het ware wakker schudt en
aan het werk zet en dat de tweede hoofdmethode ‘gebruikmaakt’ van de automatische
werking van systeem 1? Voor zover op deze manier naar de hoofdmethoden wordt
gekeken, zullen velen de eerste hoofdmethode fraternalistisch noemen, maar in elk
geval enkelen de tweede hoofdmethode paternalistisch, met als argument dat in die
tweede hoofdmethode de autonomie in wezen wordt uitgeschakeld (‘omzeild’).154

(xv)

In de studie wordt een ander standpunt ingenomen. Daarbij wordt onder meer de vraag
gesteld wat nu eigenlijk precies onder autonomie moet worden verstaan. Moet het
accent liggen op het rotsvaste uitgangspunt dat de mens zelf kiest, ook al leidt zulks
tot een (evenzeer) in zijn ogen ongunstige uitkomst, of moet autonomie veeleer
behelzen dat hij daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een keuze te
maken die leidt tot een door hem gewenste uitkomst? In de studie wordt verdedigd dat
die laatste zienswijze voorop moet staan, juist vanwege de inzichten die bestaan
rondom beperkte rationaliteit. Ook in het kader van de tweede hoofdmethode kan dan
worden gesproken van fraternalisme.155

(xvi)

De komende jaren zal bezien moeten worden op welke wijze het gedragstoezicht en
het gedragstoezichtrecht zich zullen ontwikkelen in het licht van de groeiende
inzichten over menselijk gedrag.156
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(xvii)

Er worden opmerkingen gemaakt over de uitgangspunten die ter zake in het burgerlijk
recht in het algemeen en de bijzondere zorgplicht uit de jurisprudentie van de Hoge
Raad in het bijzonder gelden.157

(xviii) Vervolgens wordt een koppeling gemaakt met het financiële toezichtrecht, waarbij
wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis met betrekking tot de algemene zorgplicht van
art. 4:24a Wft, waarin beperkt rationeel gedrag expliciet als relevant ‘zorgplichtaspect’ wordt vermeld.158
(xix)

In de studie worden vervolgens enige gedachten gewijd aan de mogelijke concrete
weg voorwaarts (ten aanzien van financieel toezichtrecht):
Informatieverstrekking
(a)

Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat informatieverstrekking
vaak aanzienlijk kan worden verbeterd door gebruikmaking van inzichten
omtrent menselijk gedrag. Dit lijkt een terrein waarop relatief eenvoudig en
relatief snel winst kan worden geboekt.159

Algemene zorgplicht: enerzijds (nog) geen actieve sturingsplicht
(b)

In de studie wordt het standpunt ingenomen dat op dit moment niet kan
worden gezegd dat de algemene zorgplichten uit de Wft impliceren dat
financiële ondernemingen hun klanten met inachtneming van beschikbare
inzichten uit de gedragswetenschappen steeds ‘de goede kant’ moeten
opsturen (nudgen), of dat anderszins van hen verwacht zou kunnen worden dat
zij allerlei gedragswetenschappelijke inzichten gaan toepassen. Hier ligt
allereerst een taak voor regelgevers (daaronder begrepen (Europese)
toezichthouders). Zij zullen in dit verband de richting moeten aangeven.160

Algemene zorgplicht: anderzijds geen gebruik ten nadele financiële consument
(c)

Uit de algemene zorgplichten vloeit wel voort dat banken en andere financiële
ondernemingen geen gebruik mogen maken van gedragswetenschappelijke
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inzichten voor zover zulks strekt ten nadele van de financiële consument. Er
wordt dan misbruik gemaakt van de inzichten. De grenzen zijn hier niet altijd
nauwkeurig te trekken – gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het omslagpunt
ten aanzien van rechtmatige reclametaal en misleiding -, maar het lijkt in ieder
geval aangewezen dat banken op dit vlak toetsbaar beleid ontwikkelen dat ook
in zoverre de belangen van de klant centraal stelt (conclusie C.III).161
Hoofdstuk 5: Klantbelang en belangenconflict
5.1

Dit hoofdstuk gaat over de vraag wat in het financieel toezicht onder belangenconflicten moet
worden verstaan en op welke wijzen deze conflicten worden gereguleerd. Daarover worden de
navolgende samenvattende opmerkingen gemaakt:
(i)

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen ‘belangenconflicten’ enerzijds
en ‘verschillende belangen’ anderzijds. De enkele omstandigheid dat partijen in een
bepaalde situatie, zoals in een commerciële transactie, verschillende (of tegengestelde,
tegenstrijdige) belangen hebben, levert geen belangenconflict op in de hier bedoelde
zin.162

(ii)

Belangenconflicten doen zich voor in het kader van rechtsverhoudingen waarin een
persoon ten opzichte van een andere persoon een bepaalde loyaliteitsverplichting heeft
(conclusie C.V).163

(iii)

Ten opzichte van de behandeling van de loyaliteitsverplichting in hoofdstuk vier, dient
hier een meer precieze omschrijving van de loyaliteitsverplichting te worden
gehanteerd. Onder een loyaliteitsverplichting wordt hier verstaan de situatie dat een
persoon (A) dient te handelen in het belang van een andere persoon (B) en A, in het
belang van B, een of meer beslissingen dient te nemen waarvoor A een zekere
handelingsruimte en (derhalve) beoordelingsruimte heeft.164

(iv)

Uitgaande van de hiervoor geschetste (rechts)verhouding, is een omschrijving van een
belangenconflict in beginsel eenvoudig. Het fenomeen belangenconflict ligt
verscholen in (of is een gevolg van) de loyaliteitsverplichting. De aard van de
loyaliteitsverplichting duldt niet dat andere belangen prevaleren boven de belangen
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van de principal. Van een belangenconflict is sprake als de loyaliteitsverplichting die
de agent heeft jegens de principal ‘onder druk komt te staan’ doordat de agent,
wanneer hij een beslissing moet nemen hoe te handelen, geen of niet alleen oog heeft
voor de belangen van de principal, doch (ook) voor andere belangen, waardoor die
beslissing in die zin kan worden beïnvloed dat zij niet uitsluitend wordt genomen in
het belang van de principal. De ‘andere belangen’ kunnen eigen belangen van de
agent zijn, doch ook belangen van andere principals van de agent.165
(v)

Een essentieel kenmerk van de loyaliteitsverplichting is dat de wijze waarop de agent
uitvoering moet geven aan zijn loyaliteitsverplichting veelal op voorhand niet exact
vaststaat. Een ander belangrijk kenmerk van de loyaliteitsverplichting, dat in wezen
voortvloeit uit het eerstgenoemde kenmerk, is dat de vraag of loyaal is gehandeld
moet worden beantwoord aan de hand van een subjectieve maatstaf. Het gaat om het
motief dat de agent aan zijn handelen ten grondslag heeft gelegd.166

(vi)

Dit maakt direct duidelijk dat het moeilijk (zo niet onmogelijk) is om toe te zien op de
correcte naleving van een loyaliteitsverplichting en dat het voor de principal die de
agent in rechte aanspreekt wegens vermeende belangenconflicten navenant moeilijk
zal zijn om diens gebrek aan loyaliteit ‘hard te maken’.167

(vii)

Het is voor de principal cruciaal dat zeker wordt gesteld dat de agent in zijn belang
handelt. De principal kan dat achteraf (ex post) niet of nauwelijks beoordelen, zodat
geprobeerd moet worden dit vooraf (ex ante) te bewerkstelligen. Mogelijke andere
belangen die afbreuk kunnen doen aan de vereiste loyaliteit, moeten als het ware bij de
beoordeling en de handelingen van de agent worden weggehouden.168

(viii)

Daartoe kunnen, afhankelijk van de situatie, verschillende methoden worden ingezet.
Zij beogen de agent ex ante, voordat hij zijn taak opvat, op een zodanige wijze te
sturen dat belangenconflicten zich niet voordoen of, ten minste, niet tot nadelige
effecten voor de principal leiden.169

(ix)

De methoden die in de regel door het publiekrecht worden ingezet om
belangenconflicten te reguleren zijn het verbieden van belangenconflicten, het
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beheersen van belangenconflicten en het (aan de principal) bekendmaken van
belangenconflicten (disclosure). Over elk van deze methoden worden in de studie
enkele opmerkingen gemaakt. Hier wordt volstaan met de constatering dat disclosure
de agent niet van het conflict bevrijdt en dat deze methode in de regel slechts mag
worden toegepast als het beheersen niet tot het gewenste resultaat kan leiden.170
(x)

Aan het eind van dit hoofdstuk worden enkele opmerkingen gemaakt over en worden
enige suggesties gedaan voor het gebruik van een consistente terminologie.171

Hoofdstuk 6: Klantbelang en vennootschappelijk belang
6.1

Dit hoofdstuk draait om het bestuurlijk richtsnoer voor banken. Het hoofdstuk wordt via drie
onderwerpen samengevat.

Het vennootschappelijk belang
6.2

Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe het vennootschappelijk belang moet worden geduid. In
dat kader worden verschillende benaderingen besproken.172 Zij leggen verschillende accenten,
doch gaan alle uit van belangenpluralisme waarbij geen enkel belang - dus ook niet het
aandeelhoudersbelang - onwrikbaar voorop staat. Het is een stakeholders-model. Welk
gewicht aan welk belang wordt toegekend, hangt af van de omstandigheden van het geval.173

6.3

In het denken over het vennootschappelijk belang bestaat een klassieke tweedeling, die kan
worden teruggevoerd op de vraag of aan het vennootschapsbelang al dan niet een autonome
betekenis moet worden toegekend.174 Zij die deze vraag ontkennend beantwoorden menen dat
het vennootschappelijk belang de resultante is van een afweging van diverse relevante
deelbelangen.175

6.4

Het vennootschappelijk belang is in de autonome opvatting niet absoluut. Als bepaalde andere
belangen onevenredig worden geschaad, dan moet met die belangen, dus naast het
vennootschappelijk belang (dat aldus niet - per se - samenvalt met (elk van) die andere
belangen), eveneens rekening worden gehouden.176
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6.5

Het praktische verschil tussen de opvattingen is ook anderszins niet groot. In beide wordt
erkend dat een vennootschap in de regel een onderneming drijft en ‘in beider benadering zal
het belang van alle betrokkenen bij een succesvolle onderneming het vennootschapsbelang in
hoge mate bepalen.’177

6.6

Ofschoon dit niet onomstreden is, lijkt de Hoge Raad in de Cancun-zaak (HR 4 april 2014, NJ
2014/286) uit te gaan van een autonome opvatting: eerst wordt het belang van de
vennootschap bepaald (stap 1); daarna wordt bezien of andere belangen tot een correctie
nopen (stap 2). Zie de volgende, verkort weergegeven, overwegingen:
Stap 1
(i)

Bij de vervulling van hun taak dienen de bestuurders zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming te richten. Wat dat belang
inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien aan de vennootschap
een onderneming is verbonden, wordt het vennootschapsbelang in de regel vooral
bepaald door het bevorderen van het bestendige succes van deze onderneming.
Stap 2

(ii)

Bij de vervulling van hun taak dienen bestuurders voorts zorgvuldigheid te betrachten
met betrekking tot de belangen van al degenen die bij de vennootschap en haar
onderneming zijn betrokken. Deze zorgvuldigheidsverplichting kan meebrengen dat
bestuurders bij het dienen van het vennootschapsbelang ervoor zorgen dat daardoor de
belangen van al degenen die bij de vennootschap of haar onderneming zijn betrokken
niet onnodig of onevenredig worden geschaad.178

6.7

Als aan de vennootschap een onderneming is verbonden, is het uitgangspunt derhalve dat het
vennootschappelijk belang wordt bepaald door het bevorderen van het bestendige
ondernemingssucces. Hieruit vloeit voort dat continuïteit en duurzame (lange termijn)
waardecreatie binnen de context van het vennootschappelijk belang nauw met elkaar
verbonden sleutelbegrippen zijn.179
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Het klantbelang als deelbelang
6.8

Het Nederlandse ondernemingsrecht bevat aldus geen regel die inhoudt dat in het kader van
het vennootschappelijk belang aan een van de betrokken (deel)belangen te allen tijde voorrang
moet - of kán - worden gegeven. In zoverre is het uitgangspunt van het klantenprimaat dat de
Commissie Maas in het Rapport Commissie Maas lijkt voor te staan derhalve niet in
overeenstemming met het Nederlandse recht.180

6.9

Dit neemt niet weg dat een waardevolle betekenis kan worden toegekend aan ‘klant centraal’
bij het vormen van tegenwicht voor een focus op aandeelhouderswaarde op de korte termijn want dáár was het de Commissie Maas immers om te doen. Die betekenis van klant centraal is
niet op de eerste plaats typisch juridisch van aard, maar ligt veel meer op het vlak van hun
missie: het bedienen van klanten, of misschien specifieker, het leveren van duurzame
toegevoegde waarde voor klanten. Dan is het ‘wij zijn er om klanten te bedienen en daarmee
verdienen wij geld’ in plaats van ‘wij zijn er om geld te verdienen en daarom moeten er
klanten zijn’. Het aanvaarden van een dergelijke missie hoeft niet te impliceren dat de
belangen van klanten steeds voorgaan boven de belangen van andere stakeholders.181

6.10

Het lijkt overigens zo te zijn dat de Commissie Maas precies dit perspectief op klant centraal
voor ogen heeft gehad en dat een en ander in het Rapport Commissie Maas op een
ongelukkige wijze is verwoord.182

6.11

Dit perspectief op klant centraal maakt deel uit van de vertrekpunten die banken zichzelf
hebben opgelegd in en door middel van Toekomstgericht Bankieren 2015. Banken hebben
zichzelf daarin een dienstbare rol toebedeeld, hetgeen een actieve klantgerichtheid
impliceert.183

6.12

Klant centraal mag dan inhouden dat niet steeds voorrang wordt gegeven aan het klantbelang
boven andere belangen, soms zal dat natuurlijk wel moeten gebeuren. Een publiekelijk
toegezegde klantgerichtheid brengt mee dat in sommige kwesties (zoals vragen rondom
bedieningsconcepten en marketing) de belangen van klanten als logisch vertrekpunt hebben te
gelden.184
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6.13

Dit laatste zal eens te meer het geval zijn als de zorgplicht die banken ten opzichte van hun
klanten moeten betrachten holistisch wordt bezien. Naarmate dergelijke zorgplichten vis-à-vis
de klant groter worden, neemt de afwegingsruimte ten gunste van andere belangen dan het
klantenbelang binnen de context van het vennootschappelijk belang vanzelfsprekend navenant
af. De verschillende perspectieven op klant centraal zijn derhalve nauw met elkaar verbonden
en zullen soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.185

De bancaire prudentienorm
6.14

Het basisuitgangspunt van de Hoge Raad in de Cancun-zaak gaat gewoon voor banken op, met
dien verstande - dit volgt (ook) uit de uitspraken van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad
in de Fortis-zaak (OK 5 april 2012, JOR 2013/41 en HR 6 december 2013, NJ 2014/167) - dat
het bevorderen van het bestendige succes van de onderneming met een bijzondere mate van
behoedzaamheid dient te geschieden (of misschien beter: een grote mate van behoedzaamheid
vereist), vanwege het bijzonder grote publieke (maatschappelijke) belang dat aan de
continuïteit van bancaire ondernemingsactiviteiten moet worden toegekend. De bijzondere
behoedzaamheid is een gradueel, maar wezenlijk verschil ten opzichte van wat heeft te gelden
voor andere, ‘gewone’, ondernemingen (niet-banken).186 In deze studie wordt gesproken over
de bancaire prudentienorm (conclusie C.VI).187

6.15

De bancaire prudentienorm vloeit voort uit hun bijzondere risicostructuur: een bank is geen
gewoon bedrijf. Banken zijn om te beginnen anders dan gewone ondernemingen vanwege hun
functie ten aanzien van looptijdtransformatie. Hierdoor staan zij bloot aan een relatief groot
liquiditeitsrisico, waaraan een relatief groot insolventierisico is verbonden. Mede door deze
risico’s zijn banken een bron van systeemrisico’s. Vertrouwen van het publiek in banken is
essentieel. Zodra het op dat vlak gaat schuiven, kunnen de risico’s zich snel manifesteren.
Deze bijzondere risicokarakteristieken nopen tot een bijzondere behoedzaamheid in de
bedrijfsvoering, in ruime zin opgevat.188

6.16

De bancaire prudentienorm ligt besloten in het microprudentiële toezichtrecht. Gelet op de
doelstelling van het microprudentiële toezichtrecht, de inherente fragiele financiële positie van
banken en indachtig de aanzienlijke moeilijkheden die samenhangen met het kwantificeren
van risico’s en het bewaken van aldus gekwantificeerde risico’s, ligt het in de rede dat het
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voeren van het bedrijf van een bank (het bankieren) steeds op een bijzonder behoedzame wijze
plaatsvindt.189
6.17

Vanwege het belang van de norm moet deze evenwel een prominente wettelijke positie (in de
Wft) verkrijgen en dient haar strekking beter uit de verf te komen (conclusie B.II.(ii)).190

6.18

DNB moet de bancaire prudentienorm fermer uitdragen. In haar toezicht op gedrag en cultuur
ontbreekt (in elk geval voor banken) een duidelijke - inhoudelijke - gedragsnorm en wordt
vooral aangehaakt bij procesmatige, organisatorische en gedragspsychologische
uitgangspunten die naar mijn indruk niet steeds de gewenste inhoudelijke richting geven.191

6.19

Het antwoord op de vraag in hoeverre banken zich in het kader van het vennootschappelijk
belang moeten richten op maatschappelijke belangen kan kort zijn: het maatschappelijk belang
waarop een bank zich moet richten is gelegen in het behoud van haar eigen financiële
gezondheid, in haar eigen voortbestaan, zodat:

6.20

(i)

zij haar - maatschappelijk zo belangrijke - rol en functie kan continueren; en

(ii)

zij niet het startpunt van een - maatschappelijk zo desastreuze - systeemcrisis wordt.192

De vraag of een bank zich bij de bepaling van haar vennootschappelijk belang anderszins moet
richten op maatschappelijke belangen, moet ontkennend worden beantwoord.193 In dit verband
wordt in de studie onder meer het volgende opgemerkt:
(i)

Een deel van de motivering voor dit antwoord ligt al besloten in een belangrijke reden
van financieel toezicht, zoals besproken in hoofdstuk twee. Financiële stabiliteit,
ontegenzeglijk een maatschappelijk belang, is (daarom) een publiek goed.
Marktpartijen creëren in de regel eigener beweging geen publieke goederen - noch
leveren zij vrijwillig een bijdrage aan de creatie daarvan -, vanwege het free riderprobleem. Financieel toezicht is juist nodig om dat probleem het hoofd te bieden. In
lijn hiermee lijkt het niet realistisch om te denken dat banken uit zichzelf - al dan niet
via de band van het vennootschappelijk belang - positieve externe effecten creëren,
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bijvoorbeeld doordat zij zichzelf minder connected maken met het oogmerk de
complexiteit van het financiële systeem te verminderen.194
(ii)

Bedacht moet overigens worden dat het in de sfeer van de vermijding of verkleining
van stabiliteit- en systeemrisico’s praktisch gezien bijzonder lastig is om van banken
te verlangen dat zij zich op maatschappelijke belangen richten. Het spreekt voor zich
dat het uitsluitend mogelijk is om rekening te houden met kenbare (maatschappelijke)
belangen. Zoals toegelicht in hoofdstuk twee, speuren vele nationale en internationale
toezichthouders dagelijks naar relevante kwetsbaarheden. Deze zijn echter bepaald
moeilijk te ontwaren, zodat van kenbaarheid in zoverre niet snel sprake zal zijn.195

(iii)

Maar ook als wordt aangenomen dat in een bepaalde situatie wel sprake is van
kenbaarheid, hoeven banken zich niet in algemene zin door de betrokken
maatschappelijke belangen te laten leiden. Als er bijvoorbeeld sprake is van de
opbouw van ‘onevenwichtigheden’ (bijvoorbeeld door een bovenmatige kredietgroei
in een bepaald land), ter bestrijding waarvan specifieke macroprudentiële
beleidsinstrumenten zijn ontwikkeld (zoals de contracyclische buffer), dan kan
volgens mij niet van banken worden verwacht dat zij met het oog op maatschappelijke
belangen eigener beweging de kredietkraan dichtdraaien.196

(iv)

En zelfs in het geval van een concreet systeemrisico - een clear and present danger -,
kan het voorkomen dat de bank er geen rekening mee kan houden, omdat het aldus te
nemen besluit nu eenmaal noodzakelijk wordt geacht ter bescherming van haar eigen
belang. Ter illustratie wordt genoemd het besluit van een bank een verstrekte,
interbancaire lening niet ‘door te rollen’ omdat de soliditeit van de collega-bank niet
langer wordt vertrouwd. Dit besluit kan systeemrisico’s opleveren of vergroten (en
natuurlijk moet zo’n besluit niet lichtvaardig worden genomen), maar de
aanwezigheid van dat risico zal er toch niet toe kunnen leiden dat de bank vanuit haar
eigen perspectief een onverantwoord risico moet nemen.197

6.21

Ten slotte bevat het hoofdstuk enige bespiegelingen over gewenste risiconeming vanuit het
gezichtspunt van aandeelhouders enerzijds en crediteuren anderzijds, alsmede over het
stakeholders-model en de relatie met de bancaire prudentienorm:
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(i)

In algemene zin kan worden aangenomen dat aandeelhouders openstaan voor meer
risiconeming naarmate de leverage toeneemt, doordat zulks voor hen hogere
winstkansen oplevert, terwijl hun mogelijke verliesomvang gelijk blijft. Door hun
‘beperkte aansprakelijkheid’ delen zij immers niet verder in de verliezen dan ten
belope van hun ‘inleg’.198

(ii)

Het is evident dat de verschaffers van het vreemd vermogen, de leencrediteuren zoals
spaarders en obligatiehouders, een volledig andere risicohouding innemen. Voor hen
bestaat geen enkele upside als gevolg van een grote risiconeming door de bank,
integendeel zelfs. Hun belang is eenvoudigweg dat zij hun uitgeleende gelden
terugkrijgen en dat belang is het beste verzekerd door het gezonde voortbestaan van de
bank. Vergeleken met bankaandeelhouders, zijn bankcrediteuren risico-avers.199

(iii)

Riskanter is het misschien wel als sprake is van risico-neutrale aandeelhouders.
Aangenomen wordt dat aandeelhouders (vrijwel) risico-neutraal zijn als zij beschikken
over een goed gespreide beleggingsportefeuille, hetgeen in de praktijk veel voorkomt.
In een dergelijk geval zal slechts een deel van het vermogen van de aandeelhouder zijn
geïnvesteerd in aandelen, welk deel bovendien in verschillende ‘fondsen’
(beursondernemingen) zal zijn belegd, mogelijk ook nog op verschillende markten en
in verschillende sectoren. Een belegging in een specifieke onderneming (zoals een
bank) zal dientengevolge slechts een fractie van het belegd vermogen van de
aandeelhouder vertegenwoordigen. Doordat een eventueel beleggingsverlies vanwege
de spreiding van de beleggingen maar relatief voelbaar is, bestaat er voor deze
aandeelhouders weinig tot geen reden om risico’s te vermijden. Risiconeutralisme kan
dus in feite leiden tot een enorme risicobereidheid.200

(iv)

In rechtsstelsels als het onze waarin wordt uitgegaan van het stakeholders-model,
wordt aan de belangen van crediteuren (als het goed is) in de context van het
vennootschappelijk belang een relatief groot gewicht toegekend vanwege hun grote
aandeel in de financiering van de bank – en het feit dat het belang van de crediteuren
in wezen parallel lopen met het belang van de samenleving, namelijk de (gezonde)
instandhouding van de bank.201
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(v)

Een cruciale vraag is natuurlijk wel in hoeverre het stakeholders-model in de praktijk
wordt toegepast. Zo is erop gewezen dat wij vóór de kredietcrisis formeel ook het
stakeholders-model kenden, maar dat in de praktijk aandeelhouderswaarde en de
belangen van aandeelhouders meer op de voorgrond waren komen te staan. Het is een
gevaar dat met name dreigt vanuit de financiële markten, waar winstmaximalisering
en - mede daardoor - short termism zozeer het sentiment bepalen. Dit is de kern van
het probleem dat de Commissie Maas heeft gesignaleerd.202

(vi)

Dit pleit voor een expliciete positie van de bancaire prudentienorm in het financiële
toezichtrecht. Een dergelijke publiekrechtelijke norm zal op te veel risiconeming
beluste aandeelhouders toch wat gemakkelijker op afstand kunnen houden.203

Hoofdstuk 7: Klant centraal en cultuur
7.1

Dit laatste hoofdstuk wordt als volgt samengevat:
(i)

De drie betekenissen van klantbelang centraal worden op een rij gezet (kernconclusie
B.I en de rode draad, § D.9).204

(ii)

Toegelicht wordt dat de tweede en de derde betekenis van klant centraal dicht tegen
elkaar aan liggen. Zij zullen, als zij beide door de bank worden omarmd, in hun
praktische uitwerking niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. De tweede
betekenis kan op zich zonder de derde betekenis. Klant centraal als bedoeld in de
tweede betekenis zal echter eerder een lang leven beschoren zijn, indien klant centraal
als bedoeld in de derde betekenis is aanvaard. Bij afwezigheid - dan wel het
verdwijnen - van een cultuur die past bij de derde betekenis, is het niet denkbeeldig
dat klant centraal in de tweede betekenis niet verder komt dan - dan wel verwordt tot een ‘afvinkcultuur’.205

(iii)

Er wordt uiteengezet dat in een gezonde bankcultuur zorgvuldigheid en prudentie
dragende normen zijn.206
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(iv)

Er wordt een lans gebroken voor een (expliciete) regel in de Wft dat banken
zorgdragen voor een cultuur waarin de naleving van die normen een
vanzelfsprekendheid zijn (conclusie B.II.(iii)).207
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Customer interests, conflict of interest and duty of care
Subject, findings, theme and summary
A.

Subject

The thesis is about the concepts of customer interests, conflict of interest and duty of care in financial
supervision law, in particular with regard to banks. Although these concepts play a central role in
financial supervision law, their legal definitions are not clear or at least not completely clear. This lack
of clarity not only leads to inefficient social and political debates about the reforms necessary in the
financial sector, but it also results in various parties — the policy makers and the regulators, the
supervisors and the supervised — having to struggle with the drafting, the interpretation and the
application of the rules that contain or further establish these concepts as norms. To improve this
situation, it is important to indicate in more detail what these concepts mean and to give them context.
B. Main findings
The main findings are as follows:
I.

The concept of “customer centricity” or “customer focus” (klantbelang centraal) has a number
of different meanings, as follows:1
(i)

The duties of care arising out of bilateral contractual and pre-contractual relationships
are fulfilled.2

(ii)

Careful customer treatment is firmly rooted at all levels of the bank.3

(iii)

Setting the premise: the bank is there for the customer, and not primarily the other
way around.4

II.

The Financial Supervision Act (“Act”) must be amended as follows:
(i)

Within the domain of conduct regulation: the scope of the general duty of care must be
extended so that it encompasses the main finding set out in B.I.(ii).5
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(ii)

Within the domain of micro-prudential regulatory law: the banking prudential
standard (see also finding C.VI below) must be made explicit.6

(iii)

Intersecting the domains: it must be required for banks to adhere to a culture of
carefulness and prudence.7

C.

Other findings

The other findings are as follows:
III.

Being careful implies not taking advantage of the limited rationality of the customer if this
would be to the detriment of the customer.8

IV.

A distinction must be drawn between the duty of loyalty and the obligation to be careful.9

V.

Only if there is a duty of loyalty can there be a conflict of interest.10

VI.

Banks are bound to a specific prudential standard.11

D.

The theme

1.

The theme of the research is outlined below, where the main findings are also discussed. The
theme largely reiterates what was stated in the prologue (in part), where the main points of the
thesis were also explained.

2.

This thesis is about the meaning of the terms “customer interests”, “conflict of interest” and
“duty of care” in financial supervision law, particularly with regard to banks.

3.

“Customer focus” has been the motto used to describe the premise that customers come first
and foremost. The conviction that the customer was — once again and more than ever — the
focus gained new life as a result of the credit crisis. The purport of this is not clear, however.
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4.

Fog shrouded the concept of “customer focus” right after it was launched in March 2009 on
the release of the Maas Committee Report. A key takeaway in that report was that the
customer had to come first and foremost. The Maas Committee recommended that “in their
balancing of the interests of customers, shareholders, employees and the community in which
they operate the banks had once again to make the interests of the customer primary.” As a
result, the Maas Committee was of the opinion that customer interests had to predominate
within the context of so-called “corporate interests”. In this way, according to the Maas
Committee Report, banks would no longer allow themselves to be directed by the short-term
interests of shareholders — so detested because of the crisis.

5.

However, immediately this core idea of the Maas Committee was generally buried because it
was inconsistent with the stakeholder model prevailing in the Netherlands. In this model, no
single interest is able (or allowed) to take an immutable front and centre position. In a general
sense, “customer focus” was indeed a symbol for a new impetus in the banking sector, and for
a cultural and mental shift considered substantial, even though the concept had not been
defined unambiguously. This has subsequently become apparent.

6.

The Authority for the Financial Markets (AFM) put “customer focus” at the heart of the duty
of care that banks are required to comply with (in short) by assigning to the banks the goal of
always having to act in the interests of the customer. The Dutch central bank (DNB) left open
what “customer focus” should be understood to mean, whereas the Maas Committee had
presented the concept as part of the corporate governance framework, corporate governance
being a core supervisory theme of DNB. In the Banking Code, the Dutch Banking Association
(NVB) interpreted “customer focus” as a hybrid concept that floated between (i) customer
interests as sub-interests within the confines of corporate interests, and (ii) customer interests
within the context of the bank’s duty of care to the customer in the context of contractual and
pre-contractual relationships. Over the course of time, the Minister of Finance has had
different interpretations of “customer focus”, but has finally accepted almost verbatim the
recommendations of the Maas Committee in the Banker’s Oath Regulation. According to the
minister, this wording in the Banker’s Oath Regulation did not depart from the stakeholder
model, but emphasised "the special and vulnerable interests of customers”. This brief note
provides little direction on the substantive meaning of the term “customer focus”.

7.

This would not be a problem if it were about the fleshing out or the elaboration of a clearlydefined open standard in order to determine, in the light of specific facts and circumstances,
the microscopic sense on the basis of a clearly defined macroscopic sense. It is problematic
because this also concerns the issue of what “customer focus” all or in part substantively
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means anyway — the macroscopic sense not being clear. It leads not only to bankers giving an
oath or a solemn promise about something indefinable, but it also raises the question of
whether “customer focus” can lead to a cultural and mentality change. To function as a
fundamental professional conduct guideline, a more detailed understanding of “customer
focus” is important.
8.

In the legal literature, “customer focus” is often positioned as a principle that lies primarily in
the domain of the duties of care that banks must comply with in the context of bilateral
relationships with their customers (particularly, financial consumers, including individual
investors). In practice, “customer focus” is emphasised as much as duty of care. “Customer
focus” is generally approached from other disciplines, such as marketing and business
organisation. The insights that result from this are meaningful, but it must be recognised that
they need not be determinative or directory in the determination of the legal effect of customer
interests.

9.

In the thesis it was found that “customer focus” is a term encompassing three meanings, three
meanings that are closely connected with each other, but substantially distinctive in their legal
aspects:
(i)

The first meaning is the duty of care in bilateral and other contractual and precontractual relations between the bank and the customer (main finding B.I.(i)).

(ii)

The second meaning is more comprehensive because the implication is that all
business activities are oriented towards careful customer treatment so that to a certain
extent customer interests are put first and foremost at all levels. The second meaning
is a holistic approach towards careful customer treatment, one that is distinguishable
from the first meaning only to the extent that the first meaning is limitingly conceived
of as the precise performance of specific duty of care rules in bilateral customer
relations (main finding B.I.(ii)).

(iii)

The third meaning is one level of abstraction higher, because “customer focus” means
(in brief) that the bank is there for the customers, and not primarily the other way
around. A bank that is customer-orientated is there to be of service to customers. The
third meaning pertains to the social role of the bank (main finding B.I.(iii)).

10.

The first and the second meanings fall into the area of conduct regulation. The third meaning
does not entail a “hard” standard in public financial regulatory law; it is rather a broadly

250
applicable premise that Dutch banks have imposed on themselves by means of self-regulation.
This third meaning has a normative effect in the framework of bank corporate governance.
11.

The analysis about this was conducted by placing the position of customer interests within the
context of customer-orientated banking duties of care, conflicts of interest and “corporate
interests”, under which a public-orientated banking duty of care is distinguishable. As a result,
the meanings of these various concepts are immediately brought to the foreground, which also
explains the title of the study.

12.

As part of the analysis, it has been argued that the general duty of care in the Act should be
given a wider scope so that it encompasses main finding B.I.(ii) and that the banking
prudential standard in the Act should be made explicit (main finding B.II.(i) and main finding
B.II.(ii)). As an extension of this, the position has been taken that the Act must require banks
to adhere to a culture of carefulness and prudence (main finding B.II.(iii)).

E.

Summary

This point-by-point summary is designed to allow a reader referring initially to the summary to be able
to find the corresponding point in the thesis. To find the relevant section in the thesis, the reader is
referred to the footnotes. The summary is relatively comprehensive, not only because the conclusions
have been stated separately and the theme section already serves as a brief summary, but also because
such a summary ties the various lines of argument in the thesis together in an orderly manner.
Chapter 1: Introduction
1.1

In the introductory chapter, the problem statement is defined, the research question is
formulated and the primary objective of the research is articulated.

1.2

The problem statement is as follows:12
Although the concepts of customer interests, conflict of interest and duty of care play a
central role in financial supervision law, in the Netherlands their legal definitions are
not clear or at least not completely clear. This lack of clarity not only leads to
inefficient social and political debates about the reforms necessary in the financial
sector, but it also results in various parties — the policy makers and the regulators,

12
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the supervisors and the supervised — having to struggle with the drafting,
interpretation and application of the rules that contain or further establish the norms
for these concepts. To improve this situation, it is important to indicate in more detail
what these concepts mean and to give them context.
1.3

The central research question is as follows:13
Within the context of financial supervision law, what do the following terms mean:
“customer interests”, “conflict of interest” and “duty of care”?

1.4

The primary objective of the study is the classification of the terms researched on the basis of
their various legal meanings, so that they can lead to clear rules and standard frameworks that
can be applied in a coherent and effective manner in practice.14

1.5

In addition to the primary objective, a related secondary objective is to answer this question:
Can the law contribute to generating an appropriate culture in the banking sector?15

1.6

Furthermore, comments are made about the structure and scope of the study; there is a focus
on the activities that the banks in the study are committed to carry out; and a look is taken at
the customers referred to in the study. In this summary, the following specific points are
highlighted:
(i)

In relation to the meanings of the terms “customer interests”, “duty of care” and
“conflict of interest”, the thesis takes a macroscopic perspective in the sense that their
microscopic meanings are only indirectly looked at. “Microscopic meaning” means
the meaning that a term is able to acquire in the light of specific facts and
circumstances.16

(ii)

The subject matter of the thesis is Dutch financial supervision law, which is
essentially set out in the Act.17 The term “financial supervision” is used as an umbrella
term for all regulation of, and supervision over, the financial markets.18
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(iii)

However, regulation pertains not just to the standards imposed by government, but it
also includes the standards that those working in the financial markets have imposed
on themselves (i.e. self-regulation). Supervision may be organised and exercised by
the government, but it is also done so by or on behalf of the financial sector itself (i.e.
self-supervision).19

(iv)

Because the norms and rules of financial supervision law are means of achieving the
objectives of financial supervision, it is logical —in defining the terms “customer
interests”, “duty of care” and “conflict of interest” — to attempt to connect them to
these objectives.20

(v)

A multidisciplinary approach is necessary to properly understand financial supervision.
This thesis therefore looks not just at the law, but also at other academic disciplines,
including behavioural economics and economics in general. 21

(vi)

In the thesis, the emphasis is on universal banks established in the Netherlands and
operating with banking permits issued under the Act.22 Their activities include the full
range of activities generally carried out in the context of commercial banking and
investment banking.23

(vii)

The customers looked at in this thesis are those that have entrusted funds to the bank
and those to whom the bank provides financial services (within the meaning of the
Act). As a rule, they are consumers or non-professional investors (financial
consumers).24

Chapter 2: The Context
2.1

In Chapter 2, the foundation is laid for some of the legal analyses conducted in Chapter 3 to
Chapter 6. The discussion in Chapter 2 can be classified into seven themes.

19

§ 1.11.
§ 1.7.
21
§ 1.12.
22
§ 1.14.
23
§ 1.14 – § 1.25.
24
§ 1.26.
20

253
Theme 1: The necessity of financial supervision
2.2

Although few today will doubt the importance of financial supervision, the thesis discusses the
need for it. There are those who are of the view that markets are well able to care for
themselves because they are efficient and rational, but they have lost a good deal of ground in
the debate over market regulation and how much of it there should be.25

Theme 2: Objectives of, and rationale for, financial supervision
2.3

In a discussion of the objectives of financial supervision, the reasons for having financial
supervision at all lurk in the background: Why is financial supervision necessary to achieve
the objectives? These questions are traditionally approached from an economics perspective
(social aspects also being an important part of this, by the way26). Some thought is given as to
why the market is not efficient on its own: Is there “a failure of the market” and, if so, to what
extent?27

2.4

2.5

Two specific types of market failure, and their origins, are discussed, i.e.
(i)

external effects; and

(ii)

information asymmetry.28

A distinction is drawn between negative and positive external effects. Negative external
effects lead to third-party costs for which they are not compensated. Positive external effects
lead to third-party advantages for which they do not have to pay.29

2.6

The classic example of a negative external effect is the situation of a bank insolvency leading
to loss of confidence in other banks, even those that are themselves solvent and well-managed,
resulting in overall public panic, which in turn leads to the massive withdrawal of bank
deposits (i.e. bank runs). This danger is called a systemic risk that, if it materialises, becomes a
systemic crisis.30

25

§ 2.9 – § 2.15 and § 2.99 – § 2.105.
§ 2.35.
27
§ 2.1 and § 2.5 – § 2.8.
28
§ 2.8.
29
§ 2.20.
30
§ 2.21.
26
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2.7

Positive external effects which constitute a “public good” (such as trust and stability) are
ordinarily not created by the market because of the free-rider problem: Because some are
looking to others to give them a free ride, no one is willing to make the necessary trip.
Financial supervision must ensure that the necessary does take place, and thus generate effects
that are for the good of the public.31

2.8

The idea behind regulation is to prevent negative external effects and to create positive
external effects, preferably simultaneously.32

2.9

In a general sense, information asymmetry means that the various parties in a contractual or
pre-contractual relationship have unequal positions when it comes to information: one party
has more and/or better information than the other party.33 In this thesis, the following different
situations were identified:
(i)

In the first place, there is a significant form of information asymmetry between banks
and those who entrust them with their money.34

(ii)

Second, there is ordinarily information asymmetry between the banks and their
customers with regard to the other products and services that banks offer, this
asymmetry existing because of the often complex character of the products and
services (some more than others).35

(iii)

Third, there can be information asymmetry between bank and customer if the latter
hires the bank to provide the customer with certain services, and also look after his
interests (i.e. agent-principal relationships). In this situation, the information
asymmetry is found in the existence of professional and loyal service provisions.36

2.10

On the basis of the previously discussed types of market failure, the following may be
mentioned as the primary objectives of financial supervision (these primary objectives
corresponding with the primary functions of financial supervision subsequently referred to):37
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§ 2.22.
§ 2.23.
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§ 2.24.
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§ 2.25.
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§ 2.26.
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§ 2.27.
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(i)

Ensuring the stability of the financial system (macro-prudential supervision, formerly
known as systemic supervision);

(ii)

Protecting customers from the bankruptcy of financial institutions (micro-prudential
supervision); and

(iii)

Protecting customers from impermissible conduct on the part of financial institutions
(conduct supervision).

2.11

These primary objectives imply a fourth objective that is crucial for well-functioning financial
markets (sometimes as a condition for the other objectives and sometimes as the consequence
of them): promoting and maintaining trust in the financial sector.38

Theme 3: The function and position of banks
2.12

Banks have an important function in our economy and (hence) in our society (something made
apparently clear in the credit crisis39):40
(i)

Banks are actually indispensable to the making of payments because banks
collectively operate the payment system. If that system grinds to a halt, so does the
economy.

(ii)

Banks are the most important source of credit for most businesses and consumers and
usually a safe place for storing excess liquidity and savings.

(iii)

Banks play a prominent role in the capital markets (i.e. where capital seekers and
capital providers find each other), for example, by selling shares for issuing
institutions.

(iv)

Banks offer various financial derivatives products with which participants in the
economy are able to hedge risks relating to interest rate, currency, market and credit.

38

§ 2.28.
§ 2.44.
40
§ 2.43.
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2.13

Therefore, it is important for financial supervision objectives to be achieved.41

2.14

The financial supervision objectives are, however, formulated in general terms. Because of
this, they are an unclear guideline for the drafting of concrete norms and rules and for the
application of norms and rules in actual practice. Therefore, identifying the rationale behind
financial supervision requires us to dig a layer deeper.42

Theme 4: The enormous risk of banking
2.15

The most important reasons for the prudential supervision of banks are explainable by putting
the large inherent risks of banking into the spotlight, both from a microscopic perspective
(which is what micro-prudential supervision focuses on) and from a macroscopic perspective
(which is what macro-prudential supervision focuses on).43 The reflections are important to the
sixth chapter of the thesis because they form the basis for the “banking prudential standard”
presented there.

2.16

Banks are vulnerable because they carry out a function called “maturity transformation”. This
process is inherent in attracting redeemable funds (such as deposits), and then providing loans
and other kinds of credit for its own account. This is by definition a core activity of the bank
under the Act. These core activities collectively cause “liquidity risk” because of the differing
durations of the various assets and liabilities involved, i.e. money is taken in for a short period,
but lent out for a long period. A bank holds only a small amount of its assets in cash. If a large
number of the bank’s account holders and other creditors demand their money, the bank will
quickly end up with liquidity problems if it cannot readily convert its lent-out assets into liquid
assets.44

2.17

Because banks are to a vast extent financed by debt (i.e. they are highly leveraged), they can
also quickly become insolvent (i.e. “insolvency risk”). The bank’s own equity is relatively
small, so it can only absorb limited losses.45

2.18

Liquidity risk and insolvency risk are closely inter-related: these two risks have a “demonic
interaction”.46

41

§ 2.3(ii).
§ 2.41.
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§ 2.45 – § 2.57.
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§ 2.45 – § 2.49.
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§ 2.50.
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2.19

Furthermore, banks are a source of systemic risks:
(i)

The classic textbook example of external effect on the financial markets was given
above, i.e. the insolvency of a particular bank because of ensuing general public panic
leading to a collective run on banks (this summary, § 2.6).47

(ii)

These days the liquidity problems of banks will mainly occur because they source
their funding largely on the interbank markets and capital markets. Banks can get into
major liquidity problems very quickly because other banks do not want to provide
them with more funding. A similar effect occurs if investors in short-term bank-issued
securities do not seem, after repayment, to be willing to subscribe to new issues. These
situations are modern versions of the traditional bank run.48

(iii)

In addition to the risk of bank runs and the associated danger of systemic crises as a
result of waning confidence or even public panic, there are specific systemic risks
arising from the interconnectedness of banks and other financial companies. This
interweaving involves contamination risks: the interconnectedness can cause a glitch
in the system to spread like a virus and thus affect the entire system.49

(iv)
2.20

Asset price spirals may intensify the negative effects enormously.50

Trust in the banks is essential. Once that starts to slide, the risks quickly become reality.51

Theme 5: Lessons from the credit crisis
2.21

This part of Chapter 2 deals with lessons from the credit crisis and various measures are
discussed, including those initiated as a result and those already taken. It shows that after the
credit crisis financial supervision came to be largely devoted to safeguarding public interests,
partly because there was a strong focus on financial stability.52

2.22

47

The lessons and measures may be summarised as follows:

§ 2.52.
§ 2.53.
49
§ 2.54.
50
§ 2.55 and § 2.56.
51
§ 6.29.
52
See also § 2.162.
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(i)

The financial sector must once again serve the interests of the economy and of the
community.53

(ii)

Financial supervision was insufficiently directed at ensuring the stability of the
financial system as a whole.

(iii)

Macro-prudential supervision is therefore hugely important. It is a complex affair not
just because of the practical necessity for international cooperation between a
multitude of supervisory authorities and policy makers, but also because detection of
macro-economic vulnerabilities and systemic risks is very difficult.54

(iv)

Partly because of this, supervision has become more of a European matter (and more
international as well) and it has become more intensive.55

(v)

During the credit crisis, it became apparent that banks' capital buffers were
insufficiently capable of absorbing heavy blows. Therefore, the buffers had to be
increased in quantitative terms (more capital) and improved in qualitative terms (better
capital).56 The capital requirements remain based on a system of risk-weighted assets,
so that the amount of capital depends on the risk of the assets (higher risk, more
capital). The relevant capital rules have been adopted at European level in the
framework of the CRD IV package.

(vi)

It is important to have a proper interaction between micro-prudential supervision and
macro-prudential supervision.57 Newly created capital buffers must avoid pro-cyclical
effects. The buffers ensure that during periods of economic growth banks will build a
capital base large enough to absorb losses in difficult times, so that in economically
difficult times the provision of credit by banks can continue (and the economy can
thus avoid ending up in a deeper trough because of lending disruptions).58

(vii)

A systemic relevance buffer has been introduced for systemically relevant banks. In
addition, a systemic risk buffer has been created, which may be made a requirement
for the entire banking sector in a Member State or for a particular segment of the
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sector in order to prevent or mitigate pertinent systemic risks or macro-prudential
risks.59
(viii)

A leverage ratio has been introduced, i.e. a capital requirement related to the
unweighted total exposure of a bank. This new measure of capital can, amongst other
things, compensate any weaknesses in the system of risk-weighted capital
requirements.60

(ix)

The CRD IV package also includes rules for managing the liquidity of banks with the
aim that banks end up with fewer liquidity problems.

(x)

The CRD IV package also contains a multitude of new regulations in the areas of
corporate governance, risk management and remuneration policy, these rules being
needed to fix the weaknesses and vulnerabilities in these areas revealed by the credit
crisis.61 These rules are intended to ensure risks are much better dealt with, not least at
board level.62

Theme 6: Changing economic ideas
2.23

It has already been noted that the financial crisis severely shook everyone’s faith in efficient
and rational markets (see § 2.2 above). It could be said that the credit crisis has also triggered a
crisis in neoclassical economics. Economists are fiercely debating the accuracy of basic
premises.63

2.24

In that light, some attention is being paid to old and new economic concepts, the financial
system as a “complex adaptive system” and behavioural economics. A number of examples
have been offered of “irrational” behaviour (such as herding) that can lead to asset bubbles.64

Theme 7: Farewell to homo economicus
2.25

Subsequently, relevant developments particularly important to conduct supervision are
discussed, with special attention to the impact of unmasking the “rational person” as the
standard for consumer protection pursuant to financial supervision law. It is pointed out that
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§ 2.89.
§ 2.90.
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§ 2.94 – 2.98.
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the limited rationality of financial consumers is a systematic (and predictable) phenomenon
that in the context of the design and application of rules of conduct should be a significant
factor.65 The insights inform the rationale behind conduct regulation (cf. § 2.14 supra).66
2.26

The above is summarised as follows:
(i)

Homo economicus is rational. The meaning of this is explained by the rational choice
theory (RCT): in decision-making, the impact on one’s own bottom line is the
predominant factor and the goal is always the best result, with all of the available
information being considered. Preferences are stable; emotions play no role. As an
illustration, a selection process based on the RCT is outlined.67

(ii)

Naturally, real people do not behave like homo economicus. In studies looking at how
decisions are taken and choices made, it has been pointed out not only that rationality
is limited by cognitive ability (such as the ability to perform mathematical
calculations), but also that rationality is often limited because of intuitive thought
processes.68

(iii)

Studies indicate that there are systemic deviations from RCT as a result of intuitive
thought processes (i.e. biases). The insight that biases systematically occur and are
therefore predictable is the essential difference that distinguishes this from the age-old
understanding that people can be irrational.69

(iv)

The Act assumes that the ideal financial consumer in Dutch financial supervision law
is, essentially and as a rule, a rational decision-maker, not “purely” homo economicus.
The model is the “average consumer” standard developed in the case law of the
European Court of Justice. Whenever a financial consumer acts less than rationally,
this almost always seems to arise out of limits to cognitive ability. The Act does not
take biases into account in an explicit and systematic way.70

(v)

It stands to reason that this will change.71 There is clearly movement in this area,
although it is too early to say in what direction it is going exactly.72 Policy makers and
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regulators are increasingly looking at behavioural sciences.73 Limited rational
behaviour, and the consequences resulting from it, can be seen as a specific form of
market failure.74 It is likely that this issue will dominate our thinking about conduct
supervision for some time to come.75
(vi)

In the explanation for the introduction of the general duty of care into art. 4:24a of the
Act, the significance of limited rational behaviour as a result of intuitive thoughtprocesses was acknowledged.76

(vii)

In the thesis, limited rationality as a result of biases was elucidated because without
understanding this it is not possible to think in a meaningful manner about the
influence that the customer’s limited selection and other behaviour has on the division
of responsibility between the customer and the bank and on the duty of the care of the
latter. Without understanding this, the automatic default position is that, surely, the
financial enterprise cannot be responsible for the consumer’s irrationality.77 Chapter 4
of the thesis looks at this in more detail.78

(viii)

Before considering limited rational behaviour resulting from intuitive thinking,
attention is paid to “bounded rationality theories”. Supporters are resigned to the fact
that people are not capable of acting rationally as premised by RCT. They have to rely
on “fast and frugal” heuristics, i.e. rules of thumb that lead them to take reasonable
decisions in a short time and using only minimal information. Supporters of bounded
rationality theories point out that it often pays to follow your intuition, to rely on your
“gut feeling”.79

(ix)

Academics specialising in limited rationality resulting from intuitive thinking suggest
that these heuristics can lead to harmful fallacies.80 The research programme focusing
on studying bounded rationality resulting from intuitive thinking is called the
“heuristics-and-biases programme”.81

72

§ 2.161.
§ 2.134 – § 2.137.
74
§ 2.138.
75
§ 2.161.
76
§ 1.131 – § 1.133.
77
§ 2.133.
78
§ 4.67 and § 4.72 et seq.
79
§ 2.140 – § 2.141.
80
§ 2.141.
81
§ 2.142.
73

262
(x)

In bounded rationality theories, the deliberate use of helpful heuristics is advocated;
whereas in heuristics-and-biases theory, warnings are given about the negative effects
of the unconscious use of heuristics.82

(xi)

To understand how biases originate, it is useful to refer to psychological studies in
which a distinction is made between two ways of thinking: “system 1” and “system 2”.
Thinking is a dual process in which the two ways of thinking remain “turned on”
when we are awake, but take turns at the helm. System 1 has great influence because it
functions automatically; whereas system 2 remains dormant in normal circumstances
and only a small part of its capacity is used.83

(xii)

System 1 thinking is quick, intuitive and instinctive. Because it is automatic, it
requires little effort. System 2 thinking is thoughtful and requires effort on the part of
the thinker. Because system 2 thinking requires much effort (and time), in reality we
often make intuitive decisions using system 1 thinking. These often turn out to be
wrong.

(xiii)

Biases have their origin in the application of heuristics, but also in (incorrect)
perceptions or emotions. There are a number of different kinds of biases. Several are
looked at in the thesis, such as the “present bias” (people have a weakness for
immediate gratification and therefore take the future insufficiently into consideration)
and “overconfidence” (people are optimistic and over-estimate themselves).84

2.27

At the end of the second chapter, it is pointed out that financial supervision is once again seen
as being in the public interest. This interest demands that banks serve society’s interests. The
focus must be on the customer. The attention to public interest coincides with the general
perception that the economy and the financial markets must be about sustainability and
creating long-term value. “Short termism” can no longer predominate. It is generally
recognised that a lasting cultural shift is needed in the financial sector. These observations
provide the basis for the chapters that follow.85
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Chapter 3: The meaning of customer interests
3.1

In this chapter, we examine what is written about “customer focus” in the Maas Committee
Report and the Banking Code. Responses from the government, the AFM and DNB are
discussed. From this, it is apparent that no clear and consistent meaning has been assigned to
the slogan of customer focus. Furthermore, some attention is paid to views in the legal
literature. We take a general look, partly on the basis of reports from the Burgmans Committee,
at how banks deal in practice with the concept of customer focus. Finally, this chapter
provides an overview of the meanings of customer focus in the context of customer interests
that in my view should be singled out within the framework of financial supervision.86

3.2

The following are the main points:
(i)

The concept of “corporate interests”, which will be discussed further in Chapter 6,87 is
an important principle in Dutch corporate law. In carrying out their tasks, managing
directors and supervisory directors must focus on the interests of the company and the
business enterprise associated with it. Although corporate lawyers are not of the same
opinion about the exact meaning of “corporate interests”, there is no doubt about the
principle of “plurality of interests”.88 The interests of various stakeholders must be
taken into account.89

(ii)

One implication of the Maas Committee Report is that the Maas Committee is of the
opinion that the interests of the customer must always prevail within the context of
corporate interests.90

(iii)

The Maas Committee’s proposal to make customer interests paramount in the
balancing of the interests of the various stakeholders was not warmly received in the
legal literature because the stakeholder model applicable in the Netherlands offers no
room for customers (or any other single stakeholder) to be made paramount.91

(iv)

The responses of the Minister of Finance, the AFM and DNB to the Maas
Committee’s premise of “customer focus” vary:
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§ 3.8.
89
§ 6.5.
90
§ 3.5 – § 3.9.
91
§ 3.10.
87

264
(a)

The minister apparently endorses the premise;92

(b)

Latching on to the premise, the AFM emphasises the importance of acting in
the customers’ interests within the context of the duty of care;93 and

(c)
(v)

DNB has not said what it thinks of the premise.94

In the 2010 Banking Code, the Maas Committee Report’s premise was not adopted.
Customers and customer interests are approached from three perspectives:95
(a)

Customer interests as a set of “ordinary” sub-interests (one among many)
within the context of corporate interests so that it is not always paramount;

(vi)

(b)

Focusing on the customer as a necessary condition of the bank’s survival; and

(c)

Customer interests within the context of the duty of care standard.

At the same time, the 2010 Banking Code has, however, accepted verbatim the
wording for the ethics declaration from the Maas Report Committee. This wording is
in accordance with the customer-focus premise of the Maas Committee. This seems to
be a miswording.96

(vii)

The same wording was subsequently used for the Banker’s Oath Regulation, even
though the explanation stated that the wording was not an exception to the regular
premises of the stakeholder model but emphasised the special and vulnerable interests
of the customer.97

(viii)

It is not clear how all of this relates to the other inconsistent government statements
about customer focus. The AFM and DNB may even have made things less clear by
stating in the 2012 Policy Guideline on the Suitability Requirement that the focus is
on all interests.98

(ix)

In the 2015 Banking Code, the same course taken in the 2010 Banking Code is taken
with regard to customer focus, albeit the second perspective from the 2010 Banking
Code — i.e. customer focus as a “necessary condition” of the bank’s survival in §
3.2(v)(b) — appears to have become a less defensive and, therefore, more customer
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centric approach because “helpful service” (dienstbaarheid) is put first and foremost,
which implies an “active customer focus”.99
(x)

In practice, banks struggle with customer focus.100

(xi)

Other non-legal disciplines also take positions on the meaning of customer focus.101

(xii)

The importance of having a clear legal interpretation of customer focus is evident
regardless.102

(xiii)

In financial supervision law, the concept of customer interests has meaning within the
context of the (bilateral) duties of care and the corporate interests of banks (or more
broadly, the governance of banks), which is dealt in the chapters that follow.103

Chapter 4: Customer interests and the duty of care
4.1

Chapter 4 (Customer interests and duty of care) is divided into three parts, which are
successively summarized in the following sections.104 As an introduction to the topics
discussed in this chapter, the thesis briefly looks at the relationship between the general duty
of care and specific rules of conduct and between the general duty of care in civil law and
public law. In addition, a few comments are made about whether there are differences in
meaning between “customer focus” (klant centraal) and “focus on customer interests”
(klantbelang centraal), and between “duty of care” (zorgplicht) and “carefulness obligation”
(zorgvuldigheidsverplichting). These conceptual pairs are used elsewhere in this thesis
interchangeably without a distinction in meaning.105

Duty of care and loyalty
4.2

Within the context of the premise — used by the AFM, for example — that the bank must act
“in the interests of the customer”, a distinction must be made between the situation of:
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(i)

the bank acting as a typical agent (belangenbehartiger) of the customer; and

(ii)

the bank as just another ordinary counterparty.106

This is the basis of finding C.IV.
4.3

In § 4.2.(i) there is an agent-principal relationship in which the bank is bound by a duty of
loyalty to the customer: The bank must act in the interests of the customer, in the sense that
other interests may not prevail over those interests. The duty of loyalty must be carefully
complied with.107 Therefore, carefulness is rooted in loyalty.108

4.4

In § 4.2.(ii) there is a principal-to-principal relationship in which the duty of loyalty plays no
role. Even though there is no duty of loyalty, carefulness plays an important role: the bank
must (after all) take account of the legitimate interests of the customer (and vice versa).109

4.5

The loyalty/no loyalty distinction in this sense is made in art. 4:24a(1) and (2) of the Act (for
financial service providers) and in art. 4:90(1) of the Act (for investment firms).110

4.6

Art. 4:24a(2) of the Act imposes a duty of loyalty if the financial service provider provides
advice;111 art. 4:90(1), first part, of the Act does so if the investment firm provides investment
services (“does its utmost for the interests of its customers”).112 The requirement always to
comply with the duty of loyalty in a careful manner arises out of art. 4:24a(1) of the Act and
art. 4:90(1), first part, of the Act (doing its utmost to serve the customer’s interests must be
done in “an honest, fair and professional manner”).113

4.7

The general obligation to be careful in a principal-to-principal relationship is inherent in art.
4:24a(1) of the Act and art. 4:90(1), second part, of the Act.114 In brief, it applies when
offering financial products that are not financial instruments115 or when trading on one’s own
account (an investment activity).
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4.8

In practice and in the legal literature, there is misunderstanding about the essence of the duty
of loyalty. For that reason, the thesis makes further observations, which may be summarised as
follows:116
(i)

The duty of loyalty has a positive side and a negative side.117

(ii)

It is positive that the obligation holder is required to look after the interests of the
other because the obligation holder takes care of these interests.118

(iii)

It is negative that no other interests may prevail above those interests.119

(iv)

The positive side implies the obligation to carefully carry out the duty of loyalty.120

(v)

The negative side means that the interests to be promoted may not be dismissed
because of a conflict of interest. This is the subject of Chapter 5.121

4.9

The positive side can be summarised as follows:
(i)

The carefulness that the holder of the loyalty obligation must exercise is by its nature
oriented towards the promotion of interests.122

(ii)

As part of the duty of loyalty, in determining the care or carefulness to be exercised,
no interest other than the interest to which loyalty is owed may play a role. The
carefulness is determined by the interest to be served and by no other interest. The
duty of loyalty’s positive aspect (promotion of interests) and negative aspect (no
conflict of interest) coincide.123

(iii)

A loyalty obligation, once created, cannot be limited by the interests of the person
holding the loyalty obligation, but only by the scope of the duty of loyalty itself —
and this scope is again dependent on the nature of the assignment and/or the specific
agreements made by the parties.124
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4.10

Whether there is an agent-principal relationship (along with the associated duty of loyalty) or
a principal-to-principal relationship is a matter of interpretation conducted in accordance with
interpretation guidelines. This will also have to be the case under MiFID II so that — contrary
to what has been considered justifiable by some — a consequences of MiFID II is not that
purely principal-to-principal transactions in which the investment firm (in short) sells its selfissued financial instruments is by definition (at least partly) regarded as an agent-principal
transaction.125

Duty of care and customer focus
4.11

The second part of Chapter 4 concerns the necessity and usefulness of a general public law
duty of care and the issue of what customer focus (in the context of exercising care in dealing
with customers) encompasses and finally whether the general care standards set out in the Act
within this context are doing the job. 126 In the following paragraphs, a few comments are
made to summarise each of these issues.

4.12

The discourse on the necessity and usefulness of a general public duty of care — this
discourse being conducted in the context of art. 4:24a of the Act but also being just as relevant
to art. 4:90(1) of the Act — may be summarised as follows:127
(i)

The government’s explanation for introducing the general duty of care in art. 4:24a of
the Act rests on two pillars:
(a)

incorporating the general care standard into statute law (hence making it
“explicit”); and

(b)

the creation of enforcement options for the AFM if conduct is careless but not
specifically prohibited by the Act.128

(ii)

The proposal for art. 4:24a of the Act has been subject to particular criticism, not only
from those within the sector but also from the Council of State and in the legal
literature.129
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(iii)

Critics feared that the application of the general duty of care would conflict with the
legality principle or did not see the necessity of the proposed general public duty of
care because of the already existing duty of care in private law or because the Act
already provided for a sufficient general scheme to combat unforeseen careless
conduct.130

(iv)

In the thesis these arguments directed at the pillar described in in § 4.12.(i).(b) are
critically discussed, but above all weight is given to the usefulness of the normative
side of the general public duty of care (the pillar described in § 4.12.(i).(a)): the
existence of a general duty of care may impose a beneficial discipline on financial
companies.131

4.13

The discussion about what customer focus includes in the context of careful customer
treatment is summarised as follows:
(i)

Often the duty of care that financial companies must exercise in relation to their
customers is conceived of as a particular care obligation in a bilateral pre-contractual
or contractual relationship.132

(ii)

It stands to reason that exercising care in dealing with customers bilaterally is ensured
because careful customer treatment is supported and promoted in and by all relevant
business processes of the financial company.133

(iii)

In line with this, the focus on customer interests (as seen by the AFM) entails a
“holistic” approach towards the exercise of care in dealing with customers. With
regard to the meaning of customer focus as care obligations/conduct rules in bilateral
customer relationships, this approach entails more because it implies that business
operations are, in every facet, oriented towards careful customer treatment (hence it is
ensured) so that to a certain extent in all aspects of the bank the interests of the
customer come first and foremost. It also means that in essence the customer interests
are the focus of the organisational culture of financial companies.134
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(iv)

Although this is not completely clear, it seems to be that this holistic approach
towards exercising care in dealing with customers is inherent in Future-Oriented
Banking 2015 (Toekomstgericht Bankieren 2015).135

(v)

The holistic meaning of customer focus is not set out in art. 4:24a or any other
provision of the Act. The provision therefore should be given a broader scope (finding
B.II.(i)). So as to immediately “catch” art. 4:90(1) of the Act, a separate provision can
be created. The basis for this further norm is inherent in the general care
obligations.136

(vi)

The second part of Chapter 4 concludes with a few thoughts about the following:
•

The importance of the AFM making its view known about careful conduct
(and the lack thereof) and about the relationship of these views with the
substance and application of general care obligations;137 and

•

The issue of whether the civil courts may apply stricter standards of
conduct than those that arise out of European directives based on
maximum harmonisation.138

Duty of care and limited rationality
4.14

The third part of Chapter 4 looks at the issue of what consequences could be associated with
the psychological and behavioural economic insights (discussed in Chapter 2) that people
often act with “limited rationality”. This is summarised as follows:
(i)

The focus is on the substance of care obligations and how they apply to banks.139

(ii)

Although important for effective financial consumer protection, the following are not
looked at separately:
•

Law in action – Here this refers conceptually to the manner in which a
conduct regulator signals and approaches problems;140
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•

Education – in addition to more classic methods, it is conceivable to train
people to deal better with risk and uncertainty and possibly to apply useful
(“fast and frugal”) heuristics.141

(iii)

In discussions and reflections about the issue of the extent to which financial
consumers require protection in their relationship with banks and other financial
companies, the terms “autonomy” and “paternalism” play meaningful roles.
“Autonomy” means an individual’s right to make choices and to subsequently act on
them. “Paternalism” can be understood to be the opposite of autonomy.142

(iv)

Partly because of the better understanding of the limited rationality of financial
consumers, it is expected that the influence of paternalism in the law protecting them
will increase still further.143 It remains to be seen, however, whether and to what
extent paternalism is appropriate and justified — in other words, where the boundary
should be between paternalism and customer autonomy and the concomitant
responsibility of the customer to make his or her own choices and decisions.144

(v)

It is not unusual for the position to be taken that the concept of duty of care is
paternalistic. Paternalism therefore has a negative connotation, perhaps because the
problem is often approached from the perspective of a rational, autonomous individual
who should be able to handle his or her own affairs. However, the question is whether
it makes sense to look at paternalism in this way.145

(vi)

After several digressions about paternalism, the position taken is that the primary issue
is not whether or not a specific situation is paternalistic, but rather the following:
(a)

how can the autonomy of financial consumers be optimised so that they are
better capable of making decisions corresponding with their own interests
(“fraternalism”);
and — if (a) does not lead to the desired result —

(b)

in which situations should the autonomy of financial consumers wholly or
partially be restricted (“paternalism”).146
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(vii)

In particular, the demand for optimisation referred to in § 4.14.(vi).(a) has come to be
seen in a different light because of the rise of behavioural economics.147 Finding the
answers to this question is not a simple matter. With the observation that people often
do not act rationally and that they even systematically act with limited rationality, the
impression given is that classical regulation methods for providing information are not,
and cannot be, always effective, but the declaration alone as such does not yet mean
that effective regulation methods are easily acquired. This still requires much research
and widespread awareness that insights about limited rationality can provide solutions
that ultimately serve everyone.148

(viii)

A 2015 AFM report on an investigation into the conduct of independent (execution
only) investors is looked at in the thesis. It is apparent from this that having
knowledge about and experience with investing is something other than applying it,
especially if investors allow themselves to be guided by intuition.149

(ix)

The AFM indicates that it is possible to attempt to get investors to take the “path of
reason”, for example, by educating them or convincing them to let go of their biases.
In the short term, the AFM seems more to value modifying the decision-making
environment (online and otherwise) in which the investor takes decisions (the choice
architecture) so that “[the independent investors] can easily take sensible investment
decisions”. Further, smart defaults have been identified that can direct the investor in
the right direction.150

(x)

The AFM therefore suggests the use of “nudges”. “Nudges” may be defined as
interference with a person’s conduct in order to get the person to go the right way,
without preventing the person from going the other way.151

(xi)

Subsequently, the thesis sketches out several outlines that play a role in the debate
over nudges: What is or is not possible, bearing in mind the important premise, legal
or otherwise, that an autonomous individual can make his or her own decisions.152
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(xii)

In this context, the concept of nudges essentially concerns the issue of how far
fraternalism can go and when does it fade (whether desirably or otherwise) into
paternalism.

(xiii)

In the AFM report, two primary methods are identified for correcting behaviour that is
less than rational:
(a)

providing information targeted at engaging the customer’s thinking processes
(to eliminate bias or “debias”); and

(b)

to set up the decision-making environment so that the investor more or less
automatically makes the right choice, but without preventing the investor from
making another choice.153

(xiv)

This seems to correspond with system 1 and system 2 in the dual thinking process
theory (see above, § 2.26(xi) and (xii)): Is it the case that this first primary method
activates and sets into operation system 2 thinking and that the second primary method
utilises the automatic operation of system 1 thinking? In so far as this way of looking
at the primary methods is applicable, many would consider the first method
“fraternalistic”, whereas few in any case would consider the second primary method
paternalistic, arguing that the second primary method in essence assumes no
autonomy at all (i.e. “bypasses” it).154

(xv)

Another view is taken in the thesis. One of the questions asked from this viewpoint is
this: What actually does autonomy mean? Should the emphasis be on the rock-solid
premise that individuals should be able to make their own choices even if it leads to
what they themselves regard as unfavourable outcomes, or should autonomy rather
entail that individuals are given the opportunity to make choices that lead to the
desired results? The thesis defends the position that the latter opinion should prevail,
precisely because of the existing insights concerning limited rationality. The second
primary method can also be seen as fraternalism.155

(xvi)

In the years to come, we shall see how conduct supervision and conduct regulation
evolve as a result of better insights into human behaviour.156
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(xvii)

Comments are made on the premises that apply to civil law in general and in particular
the special duty of care set out in the case law of the Supreme Court of the
Netherlands.157

(xviii) Subsequently, a connection is made with Dutch financial supervision law. The
legislative history behind the general duty of care set out in art. 4:24a of the Act is laid
out. It is explained how conduct based on limited rationality was explicitly identified
as a relevant “duty of care aspect”.158
(xix)

The thesis then offers some thoughts as to the steps that can be taken in the future in
financial supervision law in the Netherlands:
Provision of information
(a)

There is a good deal of research showing that the provision of information can
often be considerably improved by utilising insights regarding human
behaviour. This seems to be an area in which it would be simple and relatively
easy to see gains.159

General duty of care: still no active duty to steer customers
(b)

In the thesis the position is taken that at this time it cannot be said that the
general duty of care under the Act implies that financial companies, having
regard to the available insights from behavioural sciences, are required to steer
(“nudge”) their customers in the right direction, or that otherwise it can be
expected of them that they are going to apply the various insights from the
behavioural sciences. This is primarily a task for Dutch and European
policymakers and regulators. When it comes to this, they will have to give
direction.160

General duty of care: no detriment to the financial consumer
(c)

Banks and other financial companies have a general duty of care that prohibits
them from using insights gained from behavioural sciences in so far as this
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would be to the detriment of financial consumers. This would constitute abuse
of the insights. It is not always possible to identify the exact limits — e.g.
think of the fine line between legitimate and misleading wording in
advertising — but it seems appropriate in any case for banks in this area to
develop a verifiable policy that focuses on the interests of the customer
(finding C.III).161
Chapter 5: Customer interests and conflict of interest
5.1

This chapter deals with the issue of what conflict of interest means in financial supervision and
how these conflicts can be regulated. The following comments summarise the discussion:
(i)

It is important to draw a distinction between “conflict of interest” and “different
interests”. The mere circumstance of the parties in a certain situation (e.g. in a
commercial transaction) having different (or opposite or contradictory) interests does
not mean they have a conflict of interest in the sense that the term is used here.162

(ii)

Conflicts of interests appear in the context of the legal relationship in which one
person has a duty of loyalty towards another person (finding C.V).163

(iii)

In comparison to the treatment of the concept of duty of loyalty in Chapter 4, here a
more precise definition of the duty of loyalty is needed. “Duty of loyalty” means the
situation of a person (A) having a requirement to act in the interest of another person
(B), A having to take one or more decisions in the interest of B for which A has
discretion in the actions to be taken and (therefore) the decisions to be made.164

(iv)

Assuming there is a legal relationship of the kind described above, defining conflict of
interest is a simple matter in principle. The phenomenon of conflict of interest is
inherent in, or is a consequence of, the duty of loyalty. The nature of the duty of
loyalty does not allow other interests to prevail over the interests of the principal.
There is a conflict of interest if the agent’s duty of loyalty to the principal “comes
under pressure” because the agent, on deciding how to act, takes little or no account of
the interests of the principal, but takes other interests (at least partly) into account, as a
result of which the decision may be influenced so that it is not taken exclusively in the
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interest of the principal. The “other interests” may be the agent’s own interests or the
interests of the agent’s other principals.165
(v)

One essential characteristic of the duty of loyalty is that it is often not exactly
predetermined how the agent is to carry out the duty. Another important characteristic
(one that essentially arises out of the first characteristic) is that whether an act is loyal
must be determined on the basis of a subjective standard. What is important is the
motive or reason that is the basis for the agent’s actions.166

(vi)

This makes it clear that it is difficult (if not impossible) to ensure correct compliance
with the loyalty duty and that it will be correspondingly difficult for a principal
litigating against an agent on the grounds of conflict of interest to prove lack of
loyalty.167

(vii)

It is crucial for the principal to ensure that the agent is acting in the principal’s interest.
The principal can hardly determine that retroactively (ex post), so that efforts must be
made to do that beforehand (ex ante). In making decisions and taking action, the agent
should so to speak not be exposed to other interests that may undermine the agent’s
required loyalty.168

(viii)

Depending on the situation, different methods could be used to accomplish this. The
aim is to direct the agent — ex ante and before he carries out his task — in such a way
that a conflict of interest does not appear or, at least, does not have a detrimental effect
on the principal.169

(ix)

The public law methods ordinarily used to regulate conflict of interest are to prohibit
them, to control them and to disclose them to the principal. Each of these methods are
looked at in the thesis. It is sufficient to state at this point that disclosure does not
release the agent from the requirement to avoid conflict of interest and that as a rule
this method may be applied only if control cannot lead to the desired result.170
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(x)

At the end of this chapter a few comments and suggestions are made about the use of
consistent terminology.171

Chapter 6: Customer interests and corporate interests
6.1

This chapter is about the principal guidelines for decision-making in banks. Three main
subjects are dealt with.

Corporate interests
6.2

The thesis looks at how the concept of corporate interests should be interpreted. Several
different approaches are discussed,172 each having its own emphasis, but all based on the
assumption that there is a plurality of interests, meaning that no single interest (including
therefore shareholders’ interests) is unwaveringly paramount, i.e. the stakeholder model. What
the interests are, and how much weight should be given to them, depends on the circumstances
of the case.173

6.3

In thinking about a company’s interest there is a classic dichotomy that can be traced back to
the issue of whether or not a company’s interest must be interpreted as being autonomous.174
Those answering this question in the negative are of the opinion that a company’s interest
results from the balancing of various relevant sub-interests.175

6.4

If a company’s interest is conceptually autonomous, this autonomy is not absolute. If certain
other interests are disproportionately affected, then these interests must also be taken into
account, alongside the company’s interest.176

6.5

The practical difference between the concepts is otherwise not that great. Both acknowledge
that a company ordinarily exists to do business and “in both approaches the interests of all
those involved in a successful company will to a high degree determine what the corporate
interests are”.177
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6.6

Although this is not undisputed, in the Cancun case (HR 4 April 2014, NJ 2014/286) the
Supreme Court of the Netherlands seems to accept the autonomy of corporate interests: first
the corporate interests are determined (step 1); afterwards it is determined whether other
interests require an adjustment (step 2). Here is a summary of the considerations:
Step 1
(i)

In performing their duties, the directors must focus on the interests of the company
and the business associated with it. What those interests entail depends on the
circumstances of the case. If a business is associated with a company, the corporate
interests are primarily determined by what promotes the ongoing success of the
business.
Step 2

(ii)

In performing their duties, directors must exercise carefulness with regard to the
interests of all those who are involved in the company and its business. This
carefulness obligation can entail the directors, in serving the corporate interests,
having to ensure that the interests of all those who are involved in the company or its
business are not unnecessarily or disproportionately harmed.178

6.7

If a business is associated with the company, the premise is therefore that corporate interests
are determined by what promotes the ongoing success of the business. This means that
continuity and sustainable (i.e. long-term) creation of value are closely connected key terms
within the context of the corporate interest.179

Customer interests as part of the corporate interests
6.8

In Dutch corporate law, there is no rule stating that in the context of corporate interests priority
must (or even can) be given to one of the interests or sub-interests involved in that. To that
extent the Maas Committee’s premise of the customer being paramount (as advocated in the
Maas Committee Report) does not appear to be in accordance with Dutch law.180

6.9

This does not mean that a customer focus cannot be helpful in forming a counter-balance
against a mere focus on short-term shareholder value — because after all this was the goal of
the Maas Committee. Within this context, “customer focus” is however not typically legal in
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nature, but lies more in the area of a bank’s corporate mission to provide services to customers
or, perhaps more specifically, to provide sustainable added value to customers. It is more “we
are here to serve customers and that is how we make money” rather than “we are here to make
money and therefore we have to put up with customers”. Accepting such a mission does not
have to imply that the interests of customers always precede the interests of other
stakeholders.181
6.10

It seems to be the case that the Maas Committee had this view of customer focus in mind, but
that all of this was unfortunately misworded in the Maas Committee Report.182

6.11

This view of customer focus is one of the starting points that the banks accepted for
themselves in and by means of the Future-Oriented Banking 2015. The banks have given
themselves a service-oriented role that implies an active customer focus.183

6.12

Customer focus may then mean that priority does not always have to be given to customer
interests above other interests, although sometimes that will naturally have to happen. A
public commitment to customer focus means that for some issues (such as questions about
service concepts and marketing) customer interests apply as the logical starting point.184

6.13

The latter will once again be the case if the duty of care that banks must exercise towards their
customers is viewed as holistic. As such duties of care vis-à-vis the customer increases, there
is naturally a corresponding decrease in the space available to give to other interests in the
context of the corporate interests. The different views on customer focus therefore are closely
linked and are sometimes difficult to distinguish from each other.185

The banking prudential standard
6.14

The basic principle stated in the Cancun case is also applicable to banks, but (in line with the
judgments of the Enterprise Chamber and Supreme Court in the Fortis case (OK 5 April 2012,
JOR 2013/41 and HR 6 December 2013, NJ 2014/167)), the promotion of the ongoing
successful business of the bank must take place with a large degree of caution — or perhaps
better: the promotion of the ongoing successful business of the bank requires a large degree of
caution — because of the special, enormous public interest (i.e. society’s interest) in ensuring
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the continuation of the bank’s business activities. This special caution is a gradual but
essential difference with regard to what applies to other “ordinary” businesses (i.e. businesses
that are not banks).186 In this thesis, this is referred to as the banking prudential standard
(finding C.VI).187
6.15

The banking prudential standard arises out of the banks’ special risk structure: a bank is not an
ordinary business. To start off with, banks are different than ordinary businesses because of
their “maturity transformation” function. Because of this, they are exposed to a relative large
liquidity risk, which is associated with a relatively large insolvency risk. Partly because of
these risks, a bank is a source of systemic risk. Trust in banks is essential. Once this starts to
slide, the risks may soon become reality. These special risk characteristics require a special
caution in business operations, broadly understood.188

6.16

The banking prudential standard is inherent in micro-prudential regulatory law. Given the
objective of micro-prudential regulatory law, the inherent fragile financial position of banks
and mindful of the considerable difficulties that are entailed in risk quantification and
monitoring of quantified risks, it stands to reason that the business operations of the bank (i.e.
banking) are always conducted in an especially cautious manner.189

6.17

Because of the importance of this standard, it must acquire a prominent statutory position (in
the Act) and its scope must be made more apparent (finding B.II.(ii)).190

6.18

DNB must propagate the banking prudential standard more vigorously. In its supervision of
conduct and culture, what is missing (for banks in any case) is a clear (and concrete) conduct
standard. Now it is very much based on process-oriented organisational and psychological
premises that in my view do not always give a desirable clear normative direction.191

6.19

To what extent must banks focus on social interests in the context of corporate interests? The
answer can be briefly stated: the social interests that the bank must focus on lie in the
preservation of its own financial health, its own survival, so that:
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(i)

it can continue its role and function which is so important for society; and

(ii)

it does not become the starting point for a systemic crisis, which is so disastrous for
society.192

6.20

The question whether a bank, in determining its corporate interest, must otherwise focus on
social interests must be answered in the negative.193 The following comments are made about
this in the thesis:
(i)

Part of the explanation for this answer is inherent in an important reason for financial
supervision, as discussed in Chapter 2. Financial stability, undeniably a social interest,
is (therefore) a public good. Because of the free-rider problem, market parties
ordinarily create out of their own initiative no public good nor do they voluntarily
contribute to their creation. Financial supervision is necessary to address just this
problem. Similarly, it does not seem to be realistic to think that banks on their own,
whether or not through the concept of corporate interests, create positive external
effects, for example, by making themselves “less connected” within the financial
system in order to reduce the system’s complexity.194

(ii)

It should moreover be noted that in the context of avoiding or reducing stability risks
and systemic risks, it is, from a practical viewpoint, especially troublesome to expect
banks to focus on social interests. It goes without saying that it is only possible to take
into account social and other interests if they are known. As explained in Chapter 2,
many national and international regulators track relevant weaknesses on a daily basis.
These are particularly difficult to untangle, however, so in this context awareness is
not a simple matter.195

(iii)

But even if it is assumed that there is clear awareness in a given situation, banks need
not generally be guided by them. For example, if there is a build-up of imbalances (e.g.
as a result of excessive credit growth in a given country), for which specific macroprudential policy instruments (such as the contra-cyclical buffer) have been developed
to combat it, in my view banks cannot be expected, because of social interests, to take
the initiative to close the credit faucet.196
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(iv)

And even in the event of a concrete systemic risk — a clear and present danger — it
may happen that a bank cannot take social interests into account because a decision to
be thusly taken is considered necessary for the protection of its own interest. One
illustration of this is the decision of a bank not to roll over an inter-bank loan because
there is no longer confidence in the solidity of the other bank. This decision can result
in an increase in, or the realisation of, systemic risks (and naturally such a decision
must not be taken lightly), but regardless the existence of that risk will not be able to
lead to the bank having to take what it considers to be an irresponsible risk.197

6.21

The chapter ends with several conclusory reflections on desirable risk-taking from the
perspective of shareholders and from that of creditors, and also about the stakeholder model
and its relationship with the banking prudential standard:
(i)

In general, it can be assumed that shareholder appetite for risk grows as the leverage
increases, because this means higher profit opportunities for them, while their
receptivity to loss remains the same. Because of their “limited liability”, their share of
the losses goes no further than the amount they put in.198

(ii)

Evidently, the providers of loan capital, the loan creditors such as savings account
holders and bond holders, take a completely different position on risk. For them, there
is not a single upside in the bank taking a large risk — the opposite applies, actually.
Their interest is in getting their lent-out money back and that interest is best protected
by the health and survival of the bank. In comparison to bank shareholders, the bank’s
creditors are risk adverse.199

(iii)

Risk-neutral shareholders perhaps are ready to accept even more risk. It is believed
that shareholders are (mostly) risk-neutral if they have a well spread-out investment
portfolio, which in practice does happen often. In this situation, only part of the
shareholder’s assets is invested in shares, this part moreover being invested in various
funds (listed companies) and possibly also in various markets and various sectors. An
investment in a specific company (such as a bank) will consequently represent only a
fraction of the assets invested by the shareholder. Because any investment loss is
relatively bearable because of the distribution of the assets, these investors have little
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or no reason to avoid risk. Risk neutrality may thus lead to an enormous risk
appetite.200
(iv)

In legal systems based on the stakeholder model, including the Dutch system, the
interests of creditors (if everything is going well) carry a relatively large amount of
weight in the context of corporate interests because of their large share in the
financing of the bank — and the fact that the interest of creditors in essence runs
parallel with the interest of the society, i.e. the (healthy) preservation of the bank.201

(v)

One crucial question is, of course, to what extent the stakeholder model is actually
applied in practice. It has been pointed out that before the credit crisis the stakeholder
model applied as well, but that in practice shareholder value and the interests of
shareholders had come to the fore. It is a danger that particularly threatens from the
financial markets, where profit maximisation and (partly because of that) shorttermism so much sets the mood. This is the core problem identified by the Maas
Committee.202

(vi)

This calls for a more explicit statement of the banking prudential standard in financial
regulatory law. Such a public law standard will make it easier to hold off the
shareholders with excessively large risk appetites.203

Chapter 7: Customer focus and culture
7.1

The final chapter is summarised as follows:
(i)

The three meanings of customer focus are set out (main finding B.I and the theme, §
D.9).204

(ii)

It is explained that the second and third meanings of customer focus are quite similar.
If they are both embraced by the bank, they will in practice not differ from each other
or at least not by much. The second meaning can exist on its own without the third
meaning. Customer focus within the meaning of the second meaning will, however,
have a long life if customer focus as referred to in the third meaning is accepted. In the
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§ 6.69.
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§ 6.70.
204
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absence (or disappearance) of a culture that suits the third meaning it is not
conceivable that customer focus in the second meaning would not get any further than,
or would degenerate into, a culture of “checking the boxes”.205
(iii)

It is explained that in a healthy banking culture carefulness and prudence are the
standards.206

(iv)

The case is outlined for introducing an (explicit) provision in the Act requiring banks
to ensure a culture in which compliance with these standards is a matter of course
(finding B.II.(iii)).207
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207
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Afkortingen en andere verkorte aanduidingen
AFM:

Stichting Autoriteit Financiële Markten

Bankierseed:

de eed of de belofte als verwoord in de Regeling
Bankierseed respectievelijk de NVB Gedragsregels
2015

Bazels Comité:

Basel Committee on Banking Supervision

BGfo Wft:

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft

Bpr Wft:

Besluit prudentiële regels Wft

BW:

Burgerlijk Wetboek

CEBS:

Committee of European Banking Supervisors

CEIOPS:

Committee of European Insurance and Occupational
Pension Supervisors

CESR:

Committee of European Securities Supervisors

Code Banken:

Code Banken 2010 en/of Code Banken 2015

Commissie Burgmans:

Monitoring Commissie met betrekking tot de Code
Banken 2010 onder voorzitterschap van A. Burgmans

Commissie De Larosière:

High Level Expert Group on EU financial supervision
onder voorzitterschap van J. de Larosière, ingesteld
door de Europese Commissie in oktober 2008, wier
werkzaamheden zijn uitgemond in het Rapport
Commissie De Larosière
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Commissie Liikanen:

High-level Expert Group on reforming the structure of
the EU banking sector onder voorzitterschap van E.A.
Liikanen, ingesteld door de Europese Commissie in
februari 2012, wier werkzaamheden zijn uitgemond in
het Rapport Commissie Liikanen

Commissie Maas:

de Adviescommissie Toekomst Banken onder
voorzitterschap van C. Maas, wier werkzaamheden
zijn uitgemond in het Rapport Commissie Maas

Commissie Van Manen:

de zittende Monitoring Commissie Corporate
Governance Code onder voorzitterschap van J.A. van
Manen

Commissie Wijffels:

de Commissie Structuur Nederlandse Banken onder
voorzitterschap van H.H. F. Wijffels, wier
werkzaamheden zijn uitgemond in het Rapport
Commissie Wijffels

Commissie De Wit:

de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel
onder voorzitterschap van J.M.A.M. de Wit, wier
werkzaamheden (onder meer) zijn uitgemond in het
Rapport Commissie De Wit

CRD IV:

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel
toezicht op kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn
2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU L 176) (Capital
Requirements Directive IV)

CRD IV-pakket:

het samenstel van de CRD IV en de CRR
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CRR:

Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176)
(Capital Requirements Regulation)

DNB:

De Nederlandsche Bank N.V.

EBA:

European Banking Authority

ECB:

Europese Centrale Bank

EIOPA:

European Insurance and Occupational Pensions
Authority

EMU:

Europese Monetaire Unie

ESA:

European Supervisory Authority (elk van EBA,
ESMA en EIOPA)

ESMA:

European Securities and Markets Authority

ESFS:

European System of Financial Supervisors

ESRB:

European Systemic Risk Board

ESRB-Verordening:

Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010
betreffende macroprudentieel toezicht van de
Europese Unie op het financiële stelsel en tot
oprichting van een Europees Comité voor
systeemrisico’s (PbEU L 331/1)

FCA:

Financial Conduct Authority

FSA:

(de opgeheven) Financial Services Authority
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FSB:

Financial Stability Board

FSC:

Financieel Stabiliteitscomité

IMF:

Internationaal Monetair Fonds

MiFID:

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten, tot wijziging van de
Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en
van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement
en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn
93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145/1)

MiFID II:

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor
financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn
2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PbEU L
173/349)

MiFID II-pakket:

het samenstel van MiFID II en MiFIR

MiFIR:

Verordening (EU) Nr. 600/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende
markten in financiële instrumenten en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 173/84)

NR 1999:

Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999

NR 2002:

Nadere regeling toezicht effectenverkeer 2002

NRGfo Wft:

Nadere regeling gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft

NVB:

Nederlandse Vereniging van Banken
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PRA:

Prudential Regulation Authority

PRIIP’s-Verordening:

Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 november 2014 over
essentiële-informatiedocumenten voor verpakte
retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde
beleggingsproducten ((PRIIP’s) PbEU L 352/1)

Regeling Bankierseed:

de Regeling Bankierseed 2013 en/of de Regeling
Bankierseed 2015

Regeling Bankierseed 2013:

Regeling eed of belofte financiële sector

Regeling Bankierseed 2015:

Regeling eed of belofte financiële sector 2015

SSM:

Single Supervisory Mechanism

SSM-Verordening:

Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15
oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank
specifieke taken worden opgedragen betreffende het
beleid inzake het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen (PbEU L 287/63)

Wfd:

(de vervallen) Wet financiële dienstverlening

Wft:

Wet op het financieel toezicht

WRR:

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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