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Rule-based versus principle-based:
het perspectief van de toezichthouder

Arnold Schilder

Hetdebat overde juiste wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven zoekt
een midden tussen rule-based en principle-based regelgeving. Beide
systemen bieden in hun extreme vorm geen ideale oplossingen, maar

internationale consensus richt zich steeds meer op de ontwikkeling van
principle-based systemen. Deze ontwikkeling prikkelt toezichthouders
om pro-actiefen servicegericht met nationale marktpartijen aansluiting

te realiseren op de internationale economische realiteit.

Er zijn twee (in hun pure vorm onaantrekkelijke) tegenpolen als basis voor
systemen voor wet-en regelgeving {hieronder toegespitst op verslaggeving},
waartussen landen voortdurend een balans zoeken: rule-based versus princi
ple-based wet- en regelgeving. De eerste tracht door zoveel mogelijk regels
het gewenste gedrag te bevorderen, de laatste juist door weinig regels maar
met focus op relevante principes.

Een voorbeeld van rule-based regelgeving in corporate governance is de
Sarbanes-Oxley-Act van 2002.. In het voorjaar van 2002 verdedigde de Ame
rikaanseDemocratische senator Panl Sarbanesmetgrote moeite in de Senaat
zijn wetvoorstelvoor deugdelijk ondernemingsbestuur. De strenge en drasti
sche voorstellen oogstten weinig bijval. Zijn Republikeinse collega Michael
Oxleykwam met een aangepaste, mildere versie naar de Senaat, maar ook die
versie werd niet met gejuich ontvangen. De sfeer sloeg radicaal om toen een
aantal grote schandalen aan het licht kwam, waarvan WorldCom en Enron
inmiddels de meest bekende zijn. De politici legden hun versies naast elkaar
en vormden daarmee de basis voor de Sarbanes-Oxley (afgekort SOx) wet.
De invoering op 30 juli 2002, kreeg nog meer bijval door nieuwe schandalen
rond AüL, Tyeo en QWest. Feit is dat SOx het internationale bewustzijn
rond corporate govemance een forse impuls heeft gegeven.



Een voorbeeld van principle-based regelgeving is de Code ofbest practices
uit Hong Kong, die uitdrukkelijk communiceert dat het geen regelgeving
betreft die te allen tijde moet worden gevolgd, maar juist als richtinggevend
dient.

Ook het Nederlandse rechtssysteem is van oudsher prindple-based maar
loopt het risico meer rule-based te worden, voornamelijk in het steeds meer
door Angelsaksische invloeden gedomineerde zakenleven.

Het verschil tussen rule-based en principle-based, en wellicht ook tussen
de daarmee verbonden culturen, is ook op andere terreinen goed zichtbaar.
Typerend is het verschil in regels tussen bijvoorbeeld American football ver
sus soccer. Americanfootball, net als de meeste Amerikaanse sporten, kent veel
regels voorwat spelers wel en niet mogen.. Deze worden normaliter strikt na
geleefd. In voetbal geldt naar verhouding veel meer vrijheid en heeft de arbi
ter meer beslissingsbevoegdheid.
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Voor- en nadelen van rule- versus principle-based regelgeving
De rule-based aanpak in de VS is Irietname vanuit Europa veel bekritiseerd,
onder meer met het Enron-schandaal als voorbeeld. Enron voldeed immers
altijd aan de rule-based accountancystandaard maar slaagde er evengoed in,
ofzelfs mede daardoor, een zeer afwijkende economische realiteit te verber
gen.Zo consolideerde Enron hond~rdenoff-balance-sheet entiteiten niet en
liet daarmee een grote hoeveelheid passiva buiten beschouwing. Hiermee vol
deed Enron wel aan de regelgeving, maar niet aan de onderliggende principes.

Door de mondiale zoektocht naar passende
standaarden voor wet-en regelgeving raken
de kansen en risico)s van principle-basedver
susrule-based regelgeving meer uitgekristal
liseerd. Ze zijn als volgt weer te geven:

Het feit dat Arthur Andersen de jaarrekeningen van Enron goedkeurde- wil
niet zeggen dat ze geen mogelijkheid hadden om afstand te nemen van de ma
nier waarop Enron de boekhouding,voerde. Een auditor heeft immers altijd
de optie om afte zien van goedkeuring van de jaarrekening wanneer deze in
essentie niet correct is; ook rule-based regelgeving heeft immers een principiële
grondslag. Sommigen vragen zich zelfs afofmalafide personen metprinciple
based regelgeving niet veel meer mogelijkheden tot misbruik hebben. Het
geval Enron wil ook niet zeggen datprinciple-based regelgeving aantoonbaar

beter zou werken in devs. Ook Europa kende
een groot aantal hedrijfsschandalen rond de
laatste eeuwwisseling.

Vorm en handhaving van regelgeving is
überhaupt zeer cultuurgebonden. In Neder
landleeft de perceptie dat de regeldruk bui
tengewoon groot is, maar het zuiden van Eu
ropa heeft meer regels dan Nederland. Zelfs
in België en Duitsland bestaat al meer be
hoefte aan kader dan in Nederland. De vraag
is hoe tegen die verschillende achtergronden
de. naleving van internationale regelgeving
effectiefgewaarborgd is.



PRINCIPLE-BASED REGELGEVING

RULE-BASED REGELGEVING

Risico's

• Biedt meer ruimte voor interpretatie,
misverstanden en misbruik

• Vergrote kans op inconsistente
toepassing waardoor internationale
vergelijkbaarheid afneemt

• Meer mogelijkheid van arbitrage
vergroot aansprakelijkheidsrisico's

• Naleving lastiger te controleren
• Vergt meer professionaliteit bij op

stellers, auditors en toezichthouders
• Transparante regelgeving maakt

economische realiteit niet minder
complex

Risico's
• Bevordert gepolijste verslaggeving en

het wegdrukken van de economische
realiteit

• Ook uitvoerige regelgeving wordt ont
doken

• Omvangrijke begeleiding en uitwerking
benodigd

• Bevordert 'afvink-gedrag'

Kansen
• Focus op economische realiteit in

plaats van vorm

• Vereenvoudigt standaarden
• Robuuster ten aanzien van veran

deringen in het bedrijfsleven

• Eenvoudiger voor uitvoerder en
auditor om door de bomen het bos
nog te zien

• Stimuleert bedrijven tot nadenken
over en zelf passend maken van
regels en doelen

• Rechtvaardiger regeldruk: controle
treft vooral malafide bedrijven

Kansen

• Geeft veel richting, zowel aan opstel
lersl auditors als toezichthouders

• Geeft houvast bij twijfel in contro
versiële kwesties

• Bevordert internationale vergelijk
baarheid

Mede op verzoek van de SEC (de Securities and Exchange Commission, de
Amerikaanse AFM) werkt de FASB (Financial Accounting Standards Board,
de Amerikaanse Raad voor de Jaarverslaggeving) nu samen met de IASB
(In ternationalAccountingStandards Board) om US GAAP (in de VS geldende
General Accepted Accounting Principles) te doen samenlopen met IFRS
(International Financial Reporting Standards) , waarmee Amerikaanse regel
gevers een belangrijke beweging maken richting (internationale harmonisatie
van) principle-based regelgeving. Overigens moeten we het onderscheid tussen
principle- en rule-based niet overdrijven. Er zijn zeker voorbeelden van prin
ciple-based regelgeving die er tamelijk rule-based uitzien!

181



Principle.:.based benadering

Medium

Hoog

Laag

Medium

Rule-:based benadering

FIGUUR 4 Concurrerend toezicht

.......-----+------.....j... Focus op serviceInterne focus

Naar concurrerend toezicht
Nationale toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De
Nederlandsche Bank (DNB) worden evenals nationale marktpartijen gecon
fronteerd met de dilemma's die rule-based en principle-based regelgeving
kenmerken. Tegelijk noopt de globaliserende wereldeconomie tot zelfreflec
tie: past de manier waarop toezichthouders de afgelopen decennia hebben
geopereerd bij de uitdagingen van de komende decennia? Meer dan ooit on
derzoeken nationale staten hoe ze hun economie overeind kunnen houden
in een mondiale competitie.. Wer~ldwijd proberen toezichthouders behalve
financiële veiligheid te borgen steeds vaker ook marktpartijen te helpen in
hun internationale concurrentiestrijd.

Passende regelgeving en passend toezicht behoren in deze zoektocht tot
de instrumenten waarmee politiek en bedrijfsleven de economie meer of
minder concurrerend kunnen máken.

Toezicht op (naleving van) regelgeving is een kerntaak van DNB, maar de
manier waarop DNB dit uitvoertkent verschillende mogelijkheden die uitge
zet zijn op onderstaand spectrum. Toezichthouders worden onderscheiden
als intern-georiënteerd versus service-georiënteerd en als georiënteerd op
rule-based versus principle-based.De combinatie van principle-based regel
geving en service-gerichte benadering levert de grootste kans op toezicht dat
de nationale economie helpt concurreren. Voor de goede orde: DNB kiest
voor deze combinatie.
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Weinig keuzes zijn zonder risico's, en ook het streven naar concurrerend
toezicht is niet zonder gevaren. Hieronder staan de mogelijke voor- en nadelen
op een rijtje:

PRINC'PlE-BASED EN SERVICE-GERICHT CONCURREREND TOEZICHT

Voordelen

• Focus op economische realiteit en
echtheidsrisico's

• Betere service, in termen van voor
spelbaarheid, responstijd en klant
vriendelijkheid

• Stimuleert innovatie: moderne
regulering, meer transparantie en
nieuwe samenwerkingsvormen

• Vergroot aantrekkelijkheid als
financieel centrum

Nadelen
• Verhoogd risico van verminderde

kwaliteit en discipline
• Gevaar dat toezichthouders concur

reren met steeds soepeler regelge
ving en controle

• Reputatieverlies door flexibilisering

De slag maken van intern georiënteerde, regelgedreven bureaucratie naar
een klant-en oplossingsgerichte service-organisatie is voor elke grote onder
neming een geweldige uitdaging. Succesvolle ontwikkelingen acceptatie van
prindple-based regelgeving vergt continue verbetering, gericht op verbeter
de kwaliteit en beperking van de kwantiteit van regelgeving, binnen aan
vaardbare kosten.

Bovenstaande afwegingen zijn relatief nieuw voor DNB in een aloude
discussie over administratieve lastenverlichting. DNB staat in toenemende
mate open voor marktsignalen zoals rechtstreekse klachten van banken, ofin
direct wanneer regelgeving als belangrijkste ergernis in onderzoeken onder
marktpartijen naar boven komt. DNB wil in deze streng en stevig zijn, niet
moeilijk ofonredelijk.

Verbetering door gecontroleerde samenwerking
In het met de markt tot gecontroleerde ontwikkelingbrengen van sterke eigen
schappen past een meer principle based benadering, ingegeven door de over
tuiging dat de financiële sector - en wellicht ook andere sectoren - soepeler
functioneren zodra een sterke toezichthouder inzet op samenwerking met
alle stakeholders. De dialoog moet niet gaan over eindeloze checklists maar
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over de economische realiteit, daarmee de sterke kant van het poldermodel
in ere houdend. DNB spant zich met verwante organisaties als de AFM in om
Nederland als vestigingsplaats van financiële instellingen aantrekkelijk te
houden, bijvoorbeeld in het programma Holland Financial Center. Neder
land kan zich, behalve door een soepel draaiende (financiële) markt ook
onderscheiden door specifiek~assets zoals de pensioenfondsen, of - meer
pragmatisch - zeer efficiënt betalingsverkeer en - meer strategisch - door als
land in te springen op wereldwijde ontwikkelingen zoals duurzaamheid, in
clusief rapportages daarover, bijvoorbeeld op het niveau van de Global Re
pOfting In itiative. Deze elementen zijn extra kansrijk wanneer marktpartijen



ze kunnen ontwikkelen met toezichthouders die de wereldwijde concurre
rentieslag begrijpen.. Voorts zijn gezamenlijke inspanningen voor kennis
overdracht en kennisvermeerdering belangrijk.. Naast het succesvol gegroei
de Amsterdafn Institute ofFinance is daartoe de DuisenbergSchool ofFinance
van start gegaan.. Aanbod van hooggeschoolde arbeid is immers van groot be
lang voor de concurrentiekracht en stabiliteit van de financiële sector. Maar
die hoge scholing is ook nodig omprinciple-based regelgeving aan te kunnen!
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