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De maatschappij wordt met de dag complexer. Dit geldt zeker voor ondernemingen in de financiële 

sector. De regelgeving, in het bijzonder gericht op deze sector is omvangrijk, complex en bevat op 

verschillende plaatsen zogenaamde open normen. Het toezicht op de sector wordt primair 

uitgeoefend door twee toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlansche Bank 

NV. De hoeveelheid en complexiteit van wet- en regelgeving neemt toe. Dit leidde er enkele jaren 

geleden toe dat de bestuursvoorzitters van de grote Nederlandse banken gezamenlijk op bezoek 

gingen bij de Tweede Kamer om hun zorgen te uiten over de schier oneindige reeks aan wetten en 

regels waarvan de naleving een grote wissel trok op de corporate governance van de instellingen. 

Voor verzekeraars, hoewel niet aanwezig bij het genoemde overleg, geldt precies hetzelfde, zij het 

dat verzekeraars op dit moment een grote inspanning leveren om bijvoorbeeld op tijd te voldoen aan 

de eisen van Solvency II, terwijl banken inmiddels op dreef zijn om in 2018 te voldoen aan Basel III. 

Het is al lang niet meer zo dat de centrale overheid alleen de verantwoordelijkheid voor de 

handhaving van de wet kan dragen. In de huidige maatschappij spelen toezichthouders in belangrijke 

mate een rol in de handhaving van de wet. In toenemende mate hebben private partijen een 

verantwoordelijkheid te nemen voor handhaving van wet- en regelgeving. Een voorbeeld is de 

invoering van meldingsplichten aan verschillende private actoren. Niet-naleving van dergelijke 

plichten wordt in de meeste gevallen opgevat als een economisch delict in de zin van de Sanctiewet 

en kan dienovereenkomstige juridische consequenties hebben. 

Het uitgangspunt in het civiele recht is dat de wetgever het verkeer tussen natuurlijke personen 

onderling en tussen natuurlijke en rechtspersonen in beginsel zo veel mogelijk vrij laat. De 

grondregel is dat in dit verkeer moet worden voldaan aan de norm van ‘redelijkheid en billijkheid’. 

Daarnaast heeft de wetgever zich ingespannen om zo min mogelijk bindende regels op te leggen. 

Voor de financiële sector lijkt dat niet op te gaan. De sector dient te voldoen aan een grote 

hoeveelheid regels, vaak in detail voorgeschreven. De legitimering voor de complexe en grote 

hoeveelheid regels is gelegen in de vertrouwensfunctie die financiële instellingen innemen in het 

maatschappelijk verkeer. In de tweede plaats worden financiële producten en diensten door de 

gemiddelde Nederlander als complex ervaren. Ten slotte zijn aan financiële producten en diensten 

risico’s verbonden die door de gemiddelde burger niet of nauwelijks worden begrepen, laat staan dat 

eventuele ‘worst case’ consequenties worden overzien. De burger moet worden beschermd. 

De wetgeving bevat veel open normen. Een open norm betekent dat de wetgever een zekere ruimte 

laat om de norm zelf in te vullen met dien verstande dat te allen tijde de geest van de wet wordt 

nageleefd. Hoe dat precies moet worden bereikt, althans onder een wet met open normen, is niet de 

eerste zorg. Dat de wet wordt nageleefd is de belangrijkste zorg. Het hebben van open normen 

houdt ook verband met de Nederlandse cultuur. De Commissie Maas
2
 sprak zich in 2009 uit voor een 

toezichtmodel dat is gebaseerd op beginselen in plaats van uitvoerige en gedetailleerde regels. Het 

gaat dus om de naleving van de beginselen, de geest of uitgangspunten van de wet- en regelgeving 
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en minder om de naleving van in detail voorgeschreven regels. Om die reden wordt in Nederland op 

een breed terrein gesproken van ‘principles based’ wet- en regelgeving. Het gevaar van ‘rules based’ 

wetgeving is dat een ‘tick-the-box’ cultuur gaat ontstaan waarbij gedetailleerde regels worden 

nageleefd, die mogelijk onder bepaalde omstandigheden niet deugen. Naleving van gedetailleerde 

regels leidt tot automatisme, tot niet nadenken over de mogelijke consequenties en tot een te starre 

houding. De norm die uit de wet voortvloeit is een minimumnorm die niet noodzakelijkerwijs leidt 

tot gewenst gedrag. Of zoals de weduwe Tromp het zo mooi verwoordde in haar open brief aan de 

Ministers Schippers en Van der Steur: “Wie handelt conform de regels handelt niet per definitie 

goed, hij is alleen maar niet in overtreding”.
3
 

Open normen in wet- en regelgeving zijn een groot goed. Zij stellen het principe voor de regel, de 

geest waarin wordt gehandeld is belangrijker dan de letter van het gebod of verbod. Zij schetsen de 

contouren voor gewenst, behoorlijk gedrag, maar laten het aan de samenleving om dat verder in te 

vullen. Het goede gedrag wordt niet uitsluitend door de wet bepaald, maar ook door de cultuur, de 

gewoonte en het patroon van waarden en normen die in onze samenleving als aanvaardbaar worden 

beschouwd. De Nederlandse wetgever gebruikt die open normen vanouds ook in zijn economische 

ordening. In het zakelijk verkeer dient gedrag  onder meer redelijk, billijk en transparant te zijn en 

ook te goeder trouw, prudent en zorgvuldig. Kernpunt bij de wetgeving inzake de economische 

ordening binnen de financiële sector is de zorgplicht die financiëledienstverleners jegens hun 

cliënten, consumenten en begunstigers, in acht dienen te nemen. 

 

De markt wil duidelijkheid 

De samenleving moedigt de wetgever aan om strengere regels te stellen en om het toezicht op de 

naleving aan te scherpen, naar aanleiding van ongelukken en misstanden in neergaande markten. De 

samenleving wil zich verzekerd weten tegen woekerpolissen, derivatenexcessen, beleggingsfraude en 

omvallende banken. De consument wil zeker zijn dat het spaargeld veilig wordt beheerd, dat de 

levensverzekering ook kan worden uitgekeerd en dat het pensioen na gedane arbeid in de toekomst 

een basis biedt om op een bepaald niveau van levenstandaard te kunnen verder leven. Dat vertaalt 

zich in meer en strengere normen en scherper toezicht. In de huidige tijd van internet en 

razendsnelle communicatie heeft de consument de mogelijkheid om assertief te reageren op wat er 

gebeurt in de financiële sector, veelal ondersteund door de media. Misstanden bij een bank in Dubai, 

vermeende transacties op basis van voorkennis bij een grote verzekeraar, hertoetsing van een 

voormalig bestuursvoorzitter van een verzekeraar door De Nederlandsche Bank, de discussies over 

beloningsstructuren en, niet te vergeten, het gestuntel van voorzitters van raden van commissarissen 

en politieke ambtsdragers sieren de voorpagina’s van de financiële pers en domineren de 

belangrijkste nieuwsprogramma’s op radio en TV. 

Een van de meest ingrijpende verplichtingen van financiëledienstverleners is de zorgplicht jegens hun 

klanten. In het huidige klimaat, waarin financiële ondernemingen nadrukkelijk de instructie hebben 

om het belang van de klant voorop te stellen, wordt deze zorgplicht jegens particulieren ruim 

uitgelegd. De zorgplicht bestond al in de rechtspraak. De hoogste rechter die oordeelde dat een bank 

zijn zorgplicht had verzaakt door op herhaald verzoek van de klant een belegging uit te voeren die de 

klant expliciet was ontraden. Maar ook de AFM, die bijvoorbeeld publiekelijk in twijfel trok of 
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bepaalde financiële producten in de sfeer van uitvaartverzekeringen wel voldoende economisch nut 

bieden en of verzekeraars in voldoende mate de zorgplicht betrachten als zij dergelijke producten 

verkopen. 

De wetgever heeft het noodzakelijk geacht om, gelet op de informatie asymmetrie tussen de klant en 

financiëledienstverlener en de toenemende mate van complexiteit van financiële producten, een 

algemene zorgplicht vast te leggen in het nieuwe artikel 4:24a Wft. Dit nieuwe artikel ziet op 

financiëledienstverleners. Een ‘financiëledienstverlener’ wordt gedefinieerd als degene die een ander 

financieel product dan een financieel instrument aanbiedt, die adviseert over een ander financieel 

product dan een financieel instrument of die bemiddelt, herverzekeringsbemiddelt, optreedt als 

gevolmachtigd agent of optreedt als ondergevolmachtigd agent. Hiermee is de algemene zorgplicht 

dus niet van toepassing op het verlenen van beleggingdiensten, nu deze diensten specifiek zien op 

financiële instrumenten. Voor beleggingsdiensten bestond al een wettelijke zorgplicht verankerd in 

art. 4:90 Wft
4
. 

De algemene zorgplicht van art. 4.24a Wft komt in de kern erop neer dat de financiëledienstverlener 

- De gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht neemt; en 

- Handelt in het belang van de consument of begunstigde. 

De AFM wordt in staat gesteld om tegen inbreuken op deze zorgplicht handhavend op te treden. 

Indien sprake is van evidente misstanden die het vertrouwen in de financiëledienstverlener of in de 

financiële markt kunnen schaden kan de AFM een aanwijzing geven op grond van art. 1:75 Wft en 

daarmee een gedragslijn dwingend voorschrijven. De vraag blijft echter wat precies onder zorgplicht 

moet worden verstaan en wat de reikwijdte daarvan is. Wat zijn ‘gerechtvaardigde belangen van de 

consument’ en wat wordt precies bedoeld met ‘evidente misstanden’? Dit zijn voorbeelden van open 

normen die, ondanks alle positieve aspecten van principles based wet- en regelgeving, aanleiding 

geven tot praktische vragen. Wanneer de consument, de begunstigde of de cliënt met de verzekeraar 

in dispuut geraakt is duidelijkheid over de juridische afbakening van deze begrippen noodzakelijk 

voor alle partijen in het geding, te weten: de cliënt, de verzekeraar en de rechter. De duidelijkheid 

over de bedoeling en de reikwijdte van de wet, lex certa, vormen het fundamenteel beginsel van 

legitimiteit wanneer voorschriften, in casu de zorgplicht, met bestuurlijke sancties worden 

gehandhaafd. De redactie van art. 4.24a Wft blinkt in dit opzicht niet uit in duidelijkheid en roept 

eerder additionele vragen op. 

De Raad van State stelt dat de zorg die een financiëledienstverlener in acht dient te nemen jegens de 

cliënt, consument of begunstigde, verder reikt dan de algemene civielrechtelijke zorgplicht die 

voortvloeit uit art. 7:401 BW
5
. De Hoge Raad

6
 kent een bijzondere zorgplicht toe aan financiële 

instellingen wegens de specifieke functie die financiële instellingen in het maatschappelijk verkeer 

vervullen. Ook het bestaan van een significante deskundigheidsasymmetrie tussen de financiële 

instelling en de consument noopt tot een bijzondere zorgplicht van de zijde van de 

financiëledienstverlener. Deze bijzondere zorgplicht vloeit onder meer voort uit de complexiteit en 

de vaak lange doorlooptijd van financiële producten. Verder mag er niet van worden uitgegaan dat 

de consument, zelfs na een goed advies en adequate informatie, de essentie van het risico dat 

inherent aan het financiële product is verbonden zal overzien. 
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Is het bedrijfsleven in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder in voldoende mate in 

staat om de open norm in de wet goed in te vullen? Zijn ondernemingen in voldoende mate 

geëquipeerd om wettelijke normen in te vullen en daarbij te komen tot een juiste c.q. aanvaardbare 

interpretatie van de wet? 

De interpretatie van de wet, zeker in het geval de wetgever open normen daarin heeft opgenomen, 

is een complexe zaak vanuit een juridisch, maar ook vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. De 

vraag kan worden opgeroepen of het bedrijfsleven wel beschikt over de juridische kennis en 

vaardigheid om wettelijke normen goed in te vullen en om zodoende te komen tot naleving van de 

geest van de wet. Bedrijven zullen de vraag stellen: wat moet ik doen en wat doen de andere 

ondernemingen? Doe ik te veel of te weinig? 

Ondernemingen zijn terughoudend om in onderling overleg te komen tot een interpretatie omdat dit 

de concurrentiepositie kan beïnvloeden, maar ook omdat dit op gespannen voet zou kunnen staan 

met de mededingingsregels. En dus kijken zij voor duidelijkheid naar hun toezichthouders. 

Ondernemingen willen duidelijkheid. Ondernemingen zijn niet in business om wetten uit te leggen, 

maar om zaken te doen. Ondernemingen kunnen niet goed omgaan met niet-ingevulde normen. Het 

zelf interpreteren van de norm is kostbaar en risicovol; je hebt er al gauw een klein leger juristen en 

compliance officers voor nodig en je blijft zitten met de onzekerheid of de toezichthouder en in het 

uiterste geval de bestuursrechter het zal accepteren. Het is toch veel gemakkelijker wanneer de 

norm door de toezichthouder wordt ingevuld. Dat geeft zekerheid en vermindert het risico op 

normoverdragende gesprekken, boetes, reputatieschade en juridische procedures. 

 

Beleidsvrijheid van de toezichthouder 

De AFM voorziet in de behoefte aan duidelijkheid met leidraden. Een leidraad is een schriftelijke 

beleidsuiting waarin de AFM aan marktpartijen richting en duidelijkheid wil geven. Een leidraad geeft 

bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Met een leidraad kan de AFM 

bijvoorbeeld ook (gedrags-)richtlijnen aan de markt meegegeven. Het doel van een leidraad is een 

specifieke groep van personen te informeren of meer inzicht te geven over een bepaald onderwerp. 

Een leidraad wordt vaak gepubliceerd naar aanleiding van de roep vanuit de markt of naar aanleiding 

van specifieke gevallen uit de praktijk.
7
 

Aan het begin van de deze eeuw kon stevige kritiek worden beluisterd aan het adres van de AFM 

wegens de vermeende verregaande regelgevende bevoegdheid van de toezichthouder in combinatie 

met het opleggen van punitieve sancties. Hoewel de bevoegdheid van de AFM om regelgevend op te 

treden is beperkt en de toezichthouder in beginsel alleen ‘technische’ regels kan opstellen is de 

kritiek op de machtsconcentratie bij de AFM niet verstomd. De toezichthouder krijgt naast lof ook 

kritiek op de leidraden omdat deze kunnen worden geïnterpreteerd als pseudowetgeving. De open 

norm in de wet biedt aan ondernemers immers de wettelijke vrijheid deze zelf in te vullen binnen de 

grenzen die de geest van de wet toelaat. Beleidsuitleg of invulling van die norm door de 

toezichthouder leidt tot de perceptie dat de vrijheid om de norm zelf in te vullen wordt ingeperkt. 
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In de uitoefening van het toezicht door de AFM worden de leidraden als toetssteen gebruikt. 

Afwijking van de leidraad is risicovol. Er wordt al snel ervaren dat er dan een conflict met de 

toezichthouder kan ontstaan. In het uiterste geval kan dit leiden tot een juridisch geding voor de 

bestuursrechter. Die zal volgens de wet moeten rechtspreken, maar de rechter zal in de wet een 

open norm vinden. In de parlementaire behandeling en de in de wetsgeschiedenis zal de rechter 

nauwelijks en waarschijnlijk helemaal niet een bindende invulling  van de norm vinden. Het enige 

houvast dat de rechter zal hebben is een interpretatie van de norm in een leidraad van de AFM. De 

kans dat deze interpretatie door de rechter zal worden gevolgd is niet ondenkbeeldig, waarmee het 

fenomeen van pseudowetgeving een fundament verkrijgt en verder wordt versterkt. 

Toch voorzien de leidraden van de AFM in een behoefte. Ze bieden houvast waar ondernemingen 

naar zoeken en leiden ertoe dat op de zaken die worden behandeld geen eigen juridische 

interpretatie hoeft te worden gemaakt. Het mag wel, maar het hoeft niet. De leidraad is geen wet, 

maar een interpretatie van de toezichthouder. Ieder mag de open norm naar eigen inzicht invullen 

zolang maar wordt voldaan aan de geest van de wet. 

De angst voor pseudowetgeving wordt ook gemitigeerd door de directe parlementaire controle op 

de toezichthouder. Wanneer de toezichthouder zich te grote of te verstrekkende beleidsvrijheden 

aanmatigt kan de minister daarop door de Tweede Kamer worden aangesproken om vervolgens 

corrigerend op te treden. 

 

Regeldruk en toezicht 

Iedere ondernemer in de financiële sector, maar ook daarbuiten, ondervindt tegenwoordig een hoge 

mate van regeldruk. Het toezicht van de Europese Centrale Bank op het bankwezen heeft recent 

bijvoorbeeld geleid tot het stellen van circa 270 gedetailleerde vragen over het onderpand in de 

hypotheekportefeuilles van banken. Dat de antwoorden op deze circa 270 vragen niet in de 

databases van de banken zijn te vinden moge duidelijk zijn. De druk wordt verder opgevoerd door de 

Asset Quality Review, de analyse van de derivatenportefeuille en de mogelijk verschillende agenda’s 

van de Europese Centrale Bank ten opzichte van de toezichtagenda van De Nederlandsche Bank. 

Verzekeraars ondervinden soortgelijke situaties rond woekerpolissen en bijvoorbeeld ook ter zake 

van de zogenaamde ‘closed books’, de oude polissen die moeten worden omgezet naar nieuw recht. 

In mijn eigen beroepsgroep van accountants is op 1 april 2015 een brief van de AFM ontvangen met 

circa 375 vragen die op 1 mei 2015 moeten zijn beantwoord. 

Financiëledienstverleners zien zich geplaatst voor de soms vrijwel onmogelijke opgave om aan de 

regeldruk en toezichtvragen op adequate wijze te voldoen. Verzekeraars en pensioenfondsen zien 

zich tegelijk geconfronteerd met een extreem lage rente die leidt tot een grote druk om kosten te 

besparen. Er is evenwel een grote vraag naar tijdelijk personeel, soms tientallen per financiële 

instelling. Duidelijk is dat zich, zeker bij verzekeraars en pensioenfondsen, twee contraire krachten 

ontwikkelen, te weten: een noodzaak vanuit het toezicht en de wetgeving om kosten te maken en 

een bedrijfseconomische noodzaak om kosten te besparen. 

Toch kan de uitstroom van vele medewerkers in de financiële sector nauwelijks in de acute behoefte 

aan mensen voorzien omdat die behoefte vooral bestaat op een operationeel niveau. Er moeten 

duizenden contracten worden veranderd, duizenden records in databases moeten worden 

aangepast, cliënten moeten worden benaderd, zeer gedetailleerde vragen van toezichthouders 

moeten worden beantwoord. Dat is geen werk voor de managementlagen die thans uit de financiële 
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sector worden geëlimineerd. Het is een kwestie van ‘plug and play’. Er is geen tijd om mensen op te 

leiden voor deze operationele taken. De vragen van toezichthouders moeten op korte termijn 

worden beantwoord, al is het alleen maar omdat ook de toezichthouder zelf onder grote en 

toenemende politieke druk staat. 

Het niet voldoen aan de wet- en regelgeving is geen optie. Het is de basis van ondernemen. Het 

vormt de basis voor het publieke vertrouwen in de sector. Naleving van de wet- en regelgeving, 

ofwel ‘compliance’ is uw ‘licence-to-operate’. 
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