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Lieve volgers,  

Het is tijd voor een draad over het toezicht in financieel
Nederland. Over governance, over media-dynamiek, over
kosten/incentive structuren, over effectgericht toezicht met
minder oog voor de juridische basis en over de
geschiedenis. 

Toezicht is een vak! 1/49

Het is een jaar geleden dat ik één van mijn laatste PE-modules #toezichtiseenvak gaf

voor een klant. Zeg maar die goede oude tijd, van lesgeven in zaaltjes. 

Graag neem ik u mee in een snapshot van die cursus. Maar bovenal, in de boeiende

geschiedenis van het toezicht ! 2/49

Wie de geschiedenis overziet, ziet hoe de samenleving vanuit elke crisis en incident

probeert een nieuwe manier te vinden om daarmee om te gaan.  

Te zien bij de start van DNB in 1814, met een blauwdruk voortvloeiend uit de crisis in

de eeuw ervoor. 

https://www.springer.com/gp/book/9783319106168 3/49
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U krijgt in deze draad allerlei links en verwijzingen trouwens, zeg maar voor de

verdere verdieping. 

Zoals deze, naar een dissertatie van J. Postma, die schreef over de 'ontwerper' van

DNB, Alexander Gogel en wat daaraan historisch vooraf ging. 

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2887754/view
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DNB was in die tijd een private instelling, want dat bood meer vertrouwen, aangezien

De Nederlandse Staat kort daarvoor op zijn schulden verzaakt had. 

De oprichting DNB werd mogelijk door de fameuze Johanna Borski, die stevig

financierde 
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Johanna Borski - Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Borski

Het is diezelfde Borski die 10 jaar later (in 1824) de Nederlandse

Handelmaatschappij (in soort voorloper van ABN AMRO zeg maar) met privaat

kapitaal redt.  

Kortom, een crisis, gevolgd door private redding. Maar de rol van DNB groeit

geleidelijk aan. 6/49

Als rond 1924 de Rotterdamsche Bank in de problemen komt, springt de staat bij, net

als bij ABN AMRO.  

Volgens Minister de Geer betreft het hier een uitzonderlijk geval ‘dat wij

waarschijnlijk in een eeuw niet terugkrijgen’  

Lees Lodewijk Petram-> 
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De vergeten bankencrisis, Lodewijk Petram | 9789045027685 | Boeken |…
De vergeten bankencrisis (Paperback). 'Vasthouden!' Het is 30 juni 1924 en
minister van Financiën Hendrik Colijn aarzelt geen moment wanneer de grootste...

https://www.bol.com/nl/f/de-vergeten-bankencrisis/9200000051833528
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Vervolgens is er een consolidatie in banksector in turbulente tijden waar DNB steeds

vaker coordinerend optreedt. Er komt een vrijwillige monitoring van cijfers van

banken. Een informele toezichts-afspraak als het ware.  

Zie ook de fases hier https://www.simonl.org/docs/TZFMNVB07.pdf 8/49

De volgende fase breekt aan door het faillissement van Mendelsohn Bank in 1938. De

directeur had gelogen tegen DNB en de politiek stelde een Staatscommissie in en

wilde formeel bankentoezicht. Maar dat bleef hangen tot na de oorlog. 9/49

Na de oorlog werd DNB een publieke instelling en kwam er de Eerste Wet Toezicht

Kredietwezen (Wtk). In die wederopbouwfase fungeerde DNB in feite ook als de

Nationale Competitie Autoriteit en kon er geconsolideerd worden bij banken, wat

monetair prettig was. 10/49
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Het volgende kantelpunt vindt plaats in 1966 bij de ondergang van de kleine bank

Teixera de Mattos.  

Het effectenrecht werd aangescherpt alsook liquiditeits- en solvabiliteitsregels in het

toezicht. Ook kwam er private depositogarantie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Teixeira_de_Mattos_(bank) 11/49

Vervolgens is er de liberalisering en turbulente huizenmarkt en problemen bij

hypotheekbanken/verhikels.  

Het wetsverbod tussen banken en verzekeraars om elkaars aandelen te hebben

(structuurbeleid) wordt opgeheven zodat hypotheekbanken kunnen worden gered.

12/49

Een heel belangrijk moment volgt dan in 1985 met het omvallen van Verzekeraar Vie

d'Or. Er komt een onderzoek van de Tweede Kamer -> stuk 11 in deze lijst ->

zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/23669/ 13/49

En in 2006 (!) arresten van de Hoge Raad over rol toezichthouder, accountant en

actuaris. 

Een dilemma bij toezicht dat in Vie d'Or blijkt is hoe formalistisch je moet zijn als

toezichthouder (op regels handelen) en hoe je dat koppelt aan daadkracht. 14/49

De Tweede Kamer oordeelde destijds dat de Verzekeringskamer te formalistisch was

en de Hoge Raad stelde vast dat het verwijt van de klantenstichting over

onrechtmatig handelen van Verzekeringskamer (falend toezicht) terecht was.  

Deze case is belangrijk wegens de schade. 15/49
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De vraag is dus ook of een toezichthouder ook aansprakelijk is en schade moet

vergoeden. De permanente angst hierover obsedeerde toezichthouders en leverde hen

na de crisis uiteindelijk in 2015 de gewenste vrijbrief op. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031680/2015-02-07 16/49

Terug weer naar de jaren negentig met een groot witwasschandaal bij BCCI, een

holding bedrijf waarin ook banken zaten.  

Dat leidde tot een aparte BCCI-richtlijn om voortaan ook toezicht op de holding te

hebben.  

Ook de toezichtopzet verandert. 17/49

Bank of Credit and Commerce International - Wikip…

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_I…

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031680/2015-02-07
https://pbs.twimg.com/media/EuUSEJzXIAEIvr0.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International


Tot dan toe is er toezicht per sector. Maar bij het Ministerie van Financien ontwikkelt

men dan een zogeheten Twin Peaks toezichtmodel.  

Peak 1) toezicht op gedrag en markt (AFM) 

Peak 2) toezicht instellingen en stabiliteit (DNB).  

Lees ook: 

https://www.fmg.ac.uk/publications/special-papers/twin-peaks-experiences-

netherlands 18/49

De herinrichting van het toezicht betekende ook dat het Ministerie van Financien zich

reorganiseerde naar deelafdelingen als: internationaal, integriteit, gedragstoezicht en

prudentieel toezicht.  

Een kostbare keuze want het zicht op de markt wordt dan minder. 19/49

DNB wordt de facto 'account-manager' van instellingen en de eigen visie bij

Financiën op (het toezicht op) de financiële sectoren neemt zienderogen af. Hoe deze

reorganisatie een rol speelde bij de financiele crisis blijft nog te veel onderbelicht. 

20/49

Over de diepere oorzaak crisis gaat het niet
De parlementaire enquêtecommissie heeft hoofdrolspelers uit de financiële crisis
2007-2009 gehoord. Wat mij opviel zijn de verschillen in de vraags...

https://www.trouw.nl/nieuws/over-de-diepere-oorzaak-crisis-gaat-het-niet~bab8bf97/
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Verder blijkt nadien uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat Financiën al

jaren faalt door geen eigen visie op de aansturing en governance van toezichthouders

te formuleren en hebben.  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7e0c2d72-7bf0-4b68-9310-

e0b311ef18ac&title=Rapport%20%22Toezicht%20van%20DNB%20op%20de%20sta

biliteit%20van%20banken%22.pdf  

Hoe lang na de vuurwerkramp was dat eigenlijk? 21/49

U zult zeggen, wat heeft de vuurwerkramp in Enschede met toezicht op banken te

maken?  

Best veel eigenlijk, want die ramp (en de ontbrekende controle op hoe de

vuurwerkinspectie haar werk deed) was aanleiding voor een opdracht aan Ministeries

om toezichtbeleid te maken. 22/49
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Alleen gooide het Ministerie van Financien er met de pet naar en zelfs na de crisis

waren noch DNB, noch Financien genegen om werk te maken van goede governance-

structuur waarin Financien kritisch bewaakt of DNB juist handelt.  

De Rekenkamer signaleert dit in 2011 23/49

Financien en DNB hebben echter een eigen agenda rond toezichtkosten. De financiele

crisis is een uitgelezen moment om de budgettaire druk van het betalen van 50% van

de begroting van de toezichthouder, te verleggen naar de sectoren. 24/49
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Het verminderen van de feedback-loop isechter duidelijk geen goed idee, aldus de

Raad van State. Als een toezichtregel hoge uitvoeringskosten heeft voelt het

Ministerie daar veel minder van. Dat is niet handig.  

Maar dit was pas de eerste ronde. 25/49

Voorstel van wet houdende regels met betrekking t…

https://www.raadvanstate.nl/@61708/w06-11-0307-iii/

Ronde 2 komt in 2015 als alle kosten worden doorgerekend aan de sectoren. De toon

van de Raad van State wordt dan nog negatiever en men vindt dit onverkwikkelijk en

in strijd met andere kaders, zoals 'Maat Houden'.  

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140605/advies_afdeling_advisering_ra

ad_2/document3/f=/vjkhn935wkzm.pdf 26/49
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Dat neemt niet weg dat we dankzij de crisis zijn opgescheept met een perverse

governance structuur waarin de sector het volledig toezicht betaald en de

toezichthouder niet aansprakelijk is bij fouten...  

Simon Lelieveldt
@finhstamsterdam

Korte draad over kosten toezicht... even de boel op 
een rij zetten... 

Eerst een herkenbaar beeld: kosten toezicht zijn 
zelfrijzend bakmeel en worden steeds hoger. 

Stijgende toezichtskosten DNB drijven financiële 
sector tot wanhoop. fd.nl/ondernemen/136… #FD 
#FinanciëleSector

fd.nl
Stijgende toezichtskosten DNB drijven financ…
Financiële instellingen moeten hoge kosten 
maken voor hun eigen toezicht, terwijl hun …

8:20 AM · Dec 17, 2020

Read the full conversation on Twitter

13 Reply Copy link

Read 1 reply
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Dat betekent ook dat des te belangrijker is of het Ministerie van Financien nu

kritischer is geworden op DNB of juist niet. In 2019 constateert de Rekenkamer dat

dat nog steeds niet zo is en de situatie ook niet lijkt te verbeteren. 

28/49

Rekenkamer: minister te passief in toezicht op centrale bank
Bankentoezicht: De Rekenkamer is opnieuw kritisch over het toezicht van
Financiën op De Nederlandsche Bank. „We vinden deze passieve houding niet
passen.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/12/rekenkamer-minister-te-passief-in-toezicht-op-ce…
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Gelukkig komt in 2020 het Ministerie met een geactualiseerde beleidsvisie. Toezicht

op Afstand formuleert ambtelijk: we vertrouwen op de interne checks en balances van

DNB zelf. Zie hoe mooi de verwoording is gekozen.  

29/49

Aanbieding visie “Toezicht op afstand”
Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de visie “Toezicht op afstand – de
relatie tussen de minister van Financiën en de zelfstandige bestuursorganen De
Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Fina…

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/15/aanbieding-visie-%…

Natuurlijk blijft de minister eindverantwoordelijk, maar ook de formulering daarvan

laat zien dat de Minister op grote afstand blijft van zijn toezichthouder.  

Dan komt het dus op de toezichthouder zelf aan. Hoe vult die eigenlijk zijn rol in.

30/49

Tijd voor een nieuw blokje in deze online-cursus.  

Over twee mogelijke toezichtwerkbenaderingen. 

1- je kiest de doelen en artikelen van de wet als uitgangspunt, 

2- je kiest de publieke waarden als uitgangspunt en handhaaft op wat je denkt dat

passend is. 31/49
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Historisch gezien is DNB een exponent van toezichthouding 1: handhaven tegen

illegaal gedrag.  

AFM koos overwegend voor model 2: handhaven op gedrag dat als schadelijk voor

markt of consument wordt gezien. Dat richt zich op beoogde publieke

waarden/normen. 32/49

Bedacht moet wel worden dat de focus op publieke waarden en tegengaan van

schadelijk gedrag een keerzijde heeft. Er is een gebrekkige juridische basis en een

groter risico op willekeur in de behandeling van sectoren en individuele partijen.  

En de media? 33/49

Een toezichthouder die fier en fors boeven vangt, los van de wettelijke basis, trekt

veel meer bekijks/waardering dan een toezichthouder die op grond van de wet

terughoudender is en zich bepekt tot zijn werkelijke mandaat. Dat is echt moeilijk uit

te leggen in de media. 34/49
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Bij een systematiek waarin de toezichthouder zelf zijn begroting mag bepalen en

Financien de volledige rekening doorschuift naar de sector blijkt al langer dat de

zogeheten 'kostenpanels' van de sector weinig anders dan een stempelmachine zijn. 

FD Nieuws
@FD_Nieuws

DNB wil in 2020 de kosten van toezicht op de financiële 
sector met een kwart verhogen. Vooral de renovatie van 
het hoofdkantoor en investeringen in 'digitalisering' 
kosten veel meer dan gepland. 

'Absurd en buitenproportioneel', vinden betaalbedrijven: 
fd.nl/ondernemen/132…

8:43 AM · Nov 12, 2019

1 Reply Copy link

Explore what's happening on Twitter
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Daarbij betaalt de sector ook nog eens de prijs van het wetgevend advies dat de

toezichthouder aan Financiën geeft. En kunnen we voor het gemak aannemen dat de

toezichthouder eerder geneigd is om te adviseren tot meer regels dan minder.  

Een soort exponentiele groei? 36/49
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De Raad van State constateert in haar advies over Ministeriele verantwoordelijkheid,

dat het gehalte aan vakmatig deskundigen op Ministeries steeds geringer is. Men kent

niet langer de inhoud en de dossiers en reflectie wordt soms ontmoedigd. 
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Ongevraagd advies over de ministeriële verantwoordelijkheid.
Ongevraagd advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
Samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter  Uitleggen wat
de overheid doet en waarom ze doet wat ze doet: he…

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121354/w04-20-0135/

De waan van de dag viert hoogtij, zo zouden we onderstaande passage van de Raad

van State kunnen beschouwen. Ambtenaren rennen van incident naar incident,

houden minister uit de wind, maar de inhoud moet het ontgelden.  

Dat geldt ook voor Financien met/richting DNB. 38/49
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Tussen Financien en DNB speelt een klassiek principal-agent dilemma, waarbij

Financien de baas is, maar de ondergeschikte DNB een expertise voorsprong heeft.

De vraag is ook hoe dat uitpakt bij markttoezichthouders als DNB.  

Die hebben het rijk voor zich alleen. 39/49

Als we dan weer een beetje uitzoomen naar het historische plaatje, dan is te zien dat

we als samenleving, in de loop van de tijd ons eigen toezichtraamwerk en

huishouding hebben gemaakt.  

Door schade en schande opgebouwd. Met veel bevoegdheid en weinig

aansprakelijkheid. 40/49
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Als ik vanuit een ambachtelijke institutionele benadering als compliance professional

de stukken lees die zowel door het Ministerie van Financiën als DNB worden

gemaakt, dan zie ik daarin de tijd van nu terug.  

Haastwerk, incidentgedreven, en minder vakmatigheid. 41/49

Zover ik kan zien, zijn er de nodige voorbeelden waaruit blijkt dat we wel vrij ver naar

de publieke waarde kant in het toezichthoudend kwadrant zijn uitgekomen.  

De publieke norm en media-rol lijkt relevanter dan de wet, ook: in het toezicht. 42/49

Het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden hoe instituties als de Belastingdienst

van de rails kunnen lopen en gevangen kunnen raken in een niet te corrigeren

denkraam waar het zicht op de kernregels, menselijke maat en de burgers en

bedrijven waar het om gaat ontbreekt. 43/49

Het gevolg is dat de oude route van een gesprek, van een ambtshalve herziening van

een beslissing, van een constructief zoeken naar een dialoog, van een toegeven en

herstellen van een fout minder gangbaar wordt. Vanwege precedent? Of publiciteits-

impact? 44/49

Waar de toezichthouder zich niet meer richt op de wetsnormen om te handhaven

begint de basis onder de legitimiteit van toezicht uit te vallen. Het is als de politieman

die je bekeurt, niet omdat je door rood reed, maar gewoon omdat jouw rijstijl

hem/haar niet aanstond. 45/49

De oplossing is dan om alles te registreren en die afwijkende situatie hetzij in de

media of bij de rechter neer te leggen. Maar dan proppen we dus de media en

rechtbanken vol met onnodige ruis, vanwege een keuze van de toezichthouder om

buiten zijn mandaat te stappen. 46/49
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• • •

Ik ben overtuigd institutionalist. Onze wetten bevatten de spelregels die onze

verwachtingen ankeren. Daarmee heb je het te doen en je kunt niet als

toezichthouder daarbuiten opereren. Die moet hoe dan ook binnen het mandaat

handelen en daarop blijven reflecteren. 47/49

Het lijkt me dat het nu aan de @Rekenkamer en politiek (@MahirAlkaya ?

@RoaldLinde ?) is om met gezwinde spoed het thema van de governance/controle en

toezicht Financien op toezicht DNB te agenderen en op te pakken. Want de autonome

overmaat bij DNB is nu gewoon te hoog. 48/49

In een volgend tweetcollege ga ik graag verder in op wat concrete voorbeelden. Maar

hopelijk heb ik met deze inleiding één ding duidelijk gemaakt.  

Toezicht is een vak, een mooi vak, een vak met historie en een vak om te koesteren !
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