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1. INLEIDING 

Financiële instellingen hebben na de crisis van 2008 met nieuwe regelgevingen te maken. Uit 

vakkringen blijkt dat er niet eerder een dergelijke hoeveelheid nieuwe regels is uitgebracht, danwel 

aangekondigd, in een dergelijke korte periode (PwC, 2012; KPMG, 2012; Cohen, 2013). Een aantal 

tekenende feiten1: 

- Basel I telde in de jaren ’80 dertig pagina’s; Basel III telt anno nu meer dan 1000 pagina’s; 

- De in 2010 uitgebrachte Dodd-Frank Act uit de Verenigde Staten, dat impact heeft op 

banken wereldwijd, telt 848 pagina’s – dit is afgerond 23 maal zoveel als de Glass-Steagall Act 

(1933), een van de belangrijkste regelgevingen voor de financiële sector van de 20e eeuw; 

- In het Verenigd Koninkrijk bestaat er 1 toezichthouder per 300 professionals in de financiële 

sector; in 1980 was dit 1 op de 11.000.  

De veelheid aan regels waaraan in de post-crisis periode moet worden voldaan zorgt voor 

uitdagingen voor financiële instellingen op het gebied van strategie, operationele processen, kosten 

en risicomanagement (Citi, 2012). Voor een middelgrote Europese bank werken er bijvoorbeeld 

gemiddeld 200 fte aan regelgeving, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt1. 

Wat lijkt toe te voegen aan deze uitdagingen is dat een deel van de nieuwe regelgeving nog niet 

zeker is (PwC, 2012; KPMG, 2012; Cohen, 2013). Grasshoff (2013) spreekt van een nieuw soort risico 

waar financiële instellingen mee te maken krijgen: ‘regulatory policy risk’, welke voortvloeit uit de 

toenemende mate van onvoorspelbaarheid van de regels die worden uitgebracht. Zowel Cohen 

(2013) als Citi (2012) erkennen deze trend en stellen beiden dat deze naar verwachting de 

aankomende jaren voort zal duren. 

Door deze onvoorspelbaarheid hebben financiële instellingen geen volledige informatie over de 

eisen waaraan zij uiteindelijk moeten voldoen. Echter zijn de tijdslijnen voor implementatie vaak al wel 

aangekondigd (een voorbeeld is onduidelijkheid over Solvency II rapportage-eisen2 voor 

verzekeraars). Daarom beginnen financiële instellingen in meerdere gevallen nog voordat de regels 

definitief zijn met het aanpassen van hun organisatie om tijdig te kunnen voldoen aan de regels, 

gegeven de verwachte inspanning (KPMG, 2012). Cohen (2013) spreekt van een ‘management 

challenge’ waartoe de onzekerheid in regelgeving leidt. 

Deze 'challenge' leidt ertoe dat financiële instellingen keuzes maken over het inbedden van de 

regelgeving  in de organisatie terwijl zij aannames doen over de definitieve inhoud ervan (Williams, 

2013). Als gevolg van het informatiegebrek over de definitieve regels zijn de gemaakte 

implementatiekeuzes mogelijk suboptimaal. 

 

Professionals uit de financiële sector geven diverse voorbeelden van dit type risico welke 

verschillende gebieden beslaat: bijvoorbeeld strategie, kosten en boetes. Deze voorbeelden zijn 

echter ‘ad hoc’ en er lijkt vooralsnog geen wetenschappelijke typering gemaakt te zijn van de risico’s 

                                                      

1 Haldane, A.G. (31 augustus 2012)‘The Dog and the Frisbee’ Toespraak tijdens de 36e ‘Economic Policy 

Symposium:  The Changing Policy Landscape’ Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming 

2 Woodall, L. (26 mei 2015) 'Maltese insurers grapple with Pillar 3 requirements', Risk.net, 

http://www.risk.net/insurance-risk/news/2410009/maltese-insurers-grapple-with-pillar-iii-requirements  

http://www.risk.net/insurance-risk/news/2410009/maltese-insurers-grapple-with-pillar-iii-requirements
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van onzekere regelgeving na de crisis. Een dergelijke typering kan waardevol zijn om voor financiële 

instellingen te verduidelijken welke risico’s en bijbehorende impact zij op dit vlak kunnen verwachten; 

met name omdat toenemende onzekere regelgeving als aanhoudende trend wordt 

erkend(Grasshoff, 2013; Citi; 2012). Ook kan deze typering voor regelgevers en toezichthouders 

duidelijk maken hoe zij beter op de onzekerheid kunnen sturen. Als er significante impact blijkt te zijn, 

kunnen zij bijvoorbeeld als concreet doel stellen om de onzekerheid te verminderen. Onderzoek naar 

de effecten van onzekere regelgeving in de context van risicomanagement is daarmee waardevol 

te noemen. 
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2. VRAAGSTELLING 

2.1.  CENTRALE VRAAG 

Op basis van bovenstaande wordt in dit onderzoek de volgende centrale vraag gesteld: 

Tot welke risico’s leidt de onzekerheid over de uitkomsten van regelgeving na de financiële crisis van 

2008 voor financiële instellingen?' 

Het bredere doel van dit onderzoek is voornamelijk om een handvat te bieden voor het besturen van 

risico’s als gevolg van onzekerheid in regelgeving voor financiële instellingen. Daarnaast kunnen de 

uitkomsten inzichten bieden voor het besturen van onzekerheid in de uitkomsten van regelgeving 

door regelgevers en toezichthouders. 

2.2.  BELANG VOOR ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

Het belang van dit onderzoek voor het vakgebied ERM ligt in het totaalperspectief op de risico's van 

onzekere regelgeving. Immers worden op allerlei vlakken risico's verwacht en wordt daarmee impact 

op verschillende soorten doelstellingen verwacht. De aanleidende artikelen voor dit onderzoek (zie 

begin van deze Inleiding) voorspellen bijvoorbeeld impact op rapportage-, operationele en 

strategische doelstellingen. Indien dit klopt, zou het lonen om de risico's van onzekere regelgeving 

niet alleen vanuit een compliance-perspectief te bekijken (hetgeen de risicocategorie is van waaruit 

regelgeving tot nu toe lijkt te worden bezien), maar vanuit een algeheel perspectief op risico's. 

Verder onderzoek kan daarna bijvoorbeeld worden gedaan naar de optimale manier(en) om de 

bevonden risico’s te beheren. 

2.3.  DEELONDERZOEKEN EN -VRAGEN 

Het onderzoek is verdeeld in een theoretisch, praktisch en analytisch onderdeel. In deze paragraaf 

worden de subvragen opgesomd per onderdeel. 

2.3.1. SUBVRAGEN THEORETISCH ONDERZOEK  

Dit deel richt zich op het formuleren van hypotheses over de te identificeren risico’s aan de hand van 

risicomanagementtheorie. De volgende hoofdvraag wordt gesteld: 

HOOFDVRAAG THEORIE: Welke typen risico’s erkent de risicomanagementtheorie die relevant zijn 

voor de centrale vraag? 

Daarbij gelden de volgende sub-vragen: 

1a. Welke elementen moeten worden bestudeerd om een risico in kaart te brengen? 

1b. Welke typen risico’s bestaan er in de risicomanagementtheorie? 

1c. Hoe is onzekere regelgeving gepositioneerd in de risicomanagementtheorie? 

1d. Welk van de risico’s in de theorie verwachten we aan te treffen voor financiële instellingen in 

de context van de hoofdvraag? 
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2.3.2. SUBVRAGEN PRAKTISCH ONDERZOEK 

Door middel van desk research3 en enquêtes4  wordt onderzocht welke risico’s daadwerkelijk door 

financiële instellingen worden geïdentificeerd. De hoofdvraag luidt: 

HOOFDVRAAG PRAKTIJK: Welke risico’s blijken financiële instellingen in de praktijk te ondervinden als 

gevolg van onzekere uitkomsten van regelgeving? 

De sub-vragen zijn als volgt: 

2a. Welke kenmerken hebben de onzekerheden in financiële regelgevingen die uitgebracht zijn 

na 2008? 

2b. Welke kenmerken hebben de risico’s voor financiële instellingen als gevolg van deze 

onzekerheden? 

2c. Welke risicokenmerken hebben in de resultaten het overwicht? 

2.3.3. SUBVRAGEN ANALYTISCH ONDERZOEK 

Met de resultaten uit het praktische onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de bestaande theorie 

passend is voor de resultaten.  

HOOFDVRAAG ANALYSE: In welke mate sluiten de bevonden risico’s aan op de theorie? 

3a. Hoe kunnen de risico’s worden getypeerd aan de hand van het theoretische kader? 

3b. Waar zijn er tegenstrijdigheden met de theorie te vinden? 

3c. Welke bevindingen lijken niet in de theorie te zijn behandeld? 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd: 

- in hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethodologie toegelicht; 

- in hoofdstuk 4 wordt het theoretisch onderzoek gepresenteerd; 

- in hoofdstuk 5 worden de resultaten van het praktische onderzoek gepresenteerd; 

- in hoofdstuk 6 wordt het analytische onderzoek gepresenteerd; 

- tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusie en aanbevelingen gegeven.  

  

                                                      

3 De actuele publicaties die in de desk research worden onderzocht zijn grotendeels niet-wetenschappelijk (zie 

deels de Bibliografie), maar beschrijven de feitelijke trends in regelgeving voor financiële instellingen en kunnen 

daarom gebruikt worden om risico’s te bevinden.  

4 De doelgroepen van de enquête zijn banken en verzekeraars. Hiermee wordt een belangrijk deel van de 

soorten financiële instellingen waarvoor nieuwe regelgevingen gelden afgedekt. Om de scope overzichtelijk te 

houden worden niet alle soorten financiële instellingen meegenomen. 
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3. ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk komt het volgende aan de orde: 

- Er wordt een beargumentering gegeven voor het gekozen type onderzoek 

- Er wordt ingegaan op de acties die per onderdeel zullen worden ondernomen 

- Er worden kaders gegeven voor het presenteren van de resultaten.  

 

3.1  TYPE ONDERZOEK 

Het onderwerp van dit onderzoek kan op verschillende manieren worden benaderd. Er is gekozen 

voor een probleemanalyse om de volgende redenen: 

1) Zoals in de Inleiding aangegeven is het aannemelijk dat de hoeveelheid en breedte van regels 

na de crisis uniek is, waarbij onzekerheid een belangrijke trend lijkt te worden. De risico’s zijn in 

deze context daarom een nieuw en uniek fenomeen. 

2) Voor zover bekend is er geen specifieke literatuur over de risico’s van onzekere uitkomsten van 

regelgeving voor financiële instellingen en eerder wetenschappelijk onderzoek naar dit specifieke 

onderwerp lijkt nihil. 

Daarmee is een type onderzoek gewenst dat tracht een analyse te maken van het nieuwe soort 

probleem/thematiek dat zich aandient en deze in wetenschappelijke context te plaatsen. 

3.2  THEORETISCH ONDERZOEK 

Het theoretische onderzoek zal bestaan uit de volgende stappen: 

1) Zoeken naar risicocategorisaties en -typologieën en beargumenteren welke relevant zijn voor de 

centrale vraag. Aanvullen theorie zoeken over onzekere regelgeving. 

2) Opstellen van een theoretisch kader van mogelijke risico’s en een hypothesetabel(zie Tabel 3.1), 

waarin per theoretisch element wordt aangegeven welke resultaten zijn te verwachten in context

 van de hoofdvraag. 

3) Beantwoorden vragen hoofdstuk Theorie. 

 

3.3  PRAKTISCH ONDERZOEK: 

Het praktische onderzoek zal bestaan uit de volgende stappen: 

1) Desk Research: Er wordt gezocht naar uitspraken over de risico’s van onzekere regelgeving, 

onderliggende oorzaken en de kans en impact van deze risico’s in relevante artikelen . 

2) Enquête: Er zal een beknopte enquête worden opgesteld waar de hoofdvraag van het 

praktijkonderzoek aan professionals uit de praktijk wordt gesteld. Deze zal worden verspreid onder 
relevante medewerkers van financiële instellingen (bijv. Compliance en Legal medewerkers) en 

Theoretisch risico/aspect 
Hypothese 

Element 1: bijv. Impact Bijv: Hoge impact op kosten 

Element 2: bijv. Kans bijv ‘Hoog’ 

...etc.  

Table 3.1: Concept hypothesetabel 



   

 

8 

 

adviseurs die werken op het gebied van Risk en Compliance. 

3) Beantwoorden vragen hoofdstuk Praktijk. 

De resultaten van het praktische onderzoek worden gepresenteerd in de vorm van grafieken met 

een toelichting. 

 

3.4.  ANALYTISCH ONDERZOEK 

De stappen die in dit deel van het onderzoek genomen worden zijn: 

1) Resultaten praktisch onderzoek spiegelen aan theorie 

2) Overeenkomsten, tegenstrijdigheden en aanvullingen op theorie opnemen in kader 

analyseresultaten 

De uitkomst van dit deel van het onderzoek wordt gepresenteerd aan de hand van Tabel 3.2. 

 

In de conclusies en aanbevelingen wordt vervolgens de centrale vraag van het onderzoek 

beantwoord en aanbevelingen opgesteld.  

Theoretisch risico/aspect 
Hypothese Wat blijkt uit resultaten Bevestiging, 

tegenstrijdigheid of 

aanvulling? 

Element 1: bijv. Impact Bijv: Hoge impact 

op kosten) 

Bijv. ‘Impact op Kosten’  Bevestiging 

Element 2: bijv. Kans Bijv ‘Hoog’ Bijv. ‘Laag’ Tegenstrijdigheid 

...etc. ..etc. ..etc. ..etc. 

Tabel 3.2: Concept kader analyseresultaten 
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4. THEORETISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zal vanuit de theorie een kader worden opgebouwd welke als handvat dient voor 

het weergeven van de praktische - en analytische onderzoeksresultaten. Daarbij zullen de eerder 

uiteengezette hoofdvraag en sub-vragen worden beantwoord: 

HOOFDVRAAG THEORIE: WELKE TYPEN RISICO’S WORDEN ERKEND DOOR DE 

RISICOMANAGEMENTTHEORIE DIE RELEVANT ZIJN VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN ALS 

GEVOLG VAN ONZEKERE UITKOMSTEN VAN REGELGEVING? 

Daarbij gelden de volgende sub-vragen: 

1a. Welke elementen moeten worden bestudeerd om een risico in kaart te brengen? 

1b. Welke typen risico’s bestaan er in de risicomanagementtheorie? 

1c. Hoe is onzekere regelgeving gepositioneerd in de risicomanagementtheorie? 

1d. Welk van de risico’s in de theorie verwachten we aan te treffen voor financiële instellingen in 

de context van de hoofdvraag? 

4.1  BASISELEMENTEN VAN EEN RISICO 

Omdat onzekerheid in regelgeving een nieuw soort risico lijkt te zijn gaat dit onderzoek terug naar de 

basis van risicomanagementtheorie om dit risico goed te kunnen definiëren en onderzoeken. Daarbij 

wordt steeds de context gegeven wat de theorie impliceert voor het risico ‘onzekerheid in 

regelgeving’. 

Onder ‘risico’ wordt volgens het ERM raamwerk van de Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) verstaan ‘…the possibility that an event will occur and adversely 

affect the achievement of objectives.’ Uit dit model is voor de hoofdvraag met name de volgende 

theorie relevant: 

- De fase Event Identification (=vaststellen van gebeurtenissen die tot risico’s leiden); 

- De fase Risk Assessment (analyseren van de risico’s). 

In het licht van dit probleemanalyserende onderzoek zijn de omliggende fasen in het COSO-model 

vrijwel niet relevant. Daarom zal in dit hoofdstuk alleen ingaan op de Event Identification en Risk 

Assessment- fases en vergelijkbare fases in andere risicomanagement-theorie. 

Uit deze fases wordt duidelijk dat risico’s in de basis bestaan uit een gebeurtenis die zich mogelijk kan 

voordoen (‘event’), veroorzaakt door een of meerdere factoren. Deze gebeurtenis kent een 

bepaalde kans dat deze zich voordoet en een impact die de gebeurtenis heeft op een organisatie 

indien zij zich voordoet. Kans maal impact vormt daarbij de verwachte waarde van een risico. 

Voorts zal worden ingegaan op elk van deze fases en componenten. 

4.1.1. FASE EVENT IDENTIFICATION 

EVENTS: Bij de fase Event identification worden gebeurtenissen benoemd die mogelijk een effect 

hebben op het behalen van de doelen van de organisatie. Deze kunnen zich zowel binnen de 

organisatie als daarbuiten voordoen. Om een complete inschatting te maken van de impact van 

gebeurtenissen op een organisatie moet zowel worden gekeken naar risico’s (gebeurtenissen met 
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een negative impact op de organisatie) als naar opportunities: (gebeurtenissen met een positieve 

impact). Ook onzekerheid in regelgeving kan opportunities creëren; denk bijvoorbeeld aan banken 

die bepaalde klantgroepen met hoog risico afstoten, waardoor een andere bank zich strategisch op 

deze klantgroep kan richten. 

FACTOREN: In COSO bestaan er verschillende soorten factoren die kunnen leiden tot events. De 

relatie tussen factoren en events is die van oorzaak en gevolg; factoren zijn ontwikkelingen, events 

zijn concrete gebeurtenissen waartoe zij leiden die de organisatie kunnen raken. Factoren kunnen 

ontwikkelingen in de hele markt zijn maar ook op een specifieke organisatie betrekking hebben. 

COSO stelt dat events echter vrijwel altijd specifiek zijn voor de organisatie, afhangend van de 

entiteitsstructuur, organisatorische structuur, operaties, strategie, keuzes in het verleden etc. moeten 

deze zo specifiek mogelijk worden benoemd. Door bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen zou er  druk 

kunnen ontstaan op toezichthouders om meer wet-en regelgeving te produceren. 

4.1.2. FASE RISK ASSESSMENT 

In COSO wordt in een risk assessment de onzekerheid over het zich voordoen van een bepaalde 

gebeurtenis onderzocht vanuit twee perspectieven: kans en impact.  

KANS (LIKELIHOOD): De kans geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde gebeurtenis zich 

voordoet. De kans is een belangrijk element in het vraagstuk onzekere regelgeving. Immers, dit geeft 

aan hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde regelgeving resulteert in uitkomst X of Y. Hoe gelijker 

deze kansen over verschillende mogelijke gebeurtenissen zijn verdeeld, hoe onzekerder de uitkomst 

over een bepaalde regel. 

IMPACT: De impact behelst het gevolg van elke gebeurtenis voor de organisatie indien deze zich zou 

voordoen. Specifiek definieert COSO impact als de afwijking van de doelstellingen van de 

organisatie en/of de implementatie van haar strategie5. Impact is, net zoals events, dus specifiek per 

organisatie. Als er bijvoorbeeld meer regelgeving komt op een specifieke business is de impact hoger 

naarmate een financiële instelling meer afhankelijk is van deze business. 

Uiteindelijk is het de verwachte waarde (kans maal impact) van een risico dat bepaalt hoe 

significant een risico is. Op de verschillende maatstaven en soorten kans en impact wordt in de 

volgende paragraaf ingegaan. 

ANTWOORD OP DEELVRAAG 1A: Samenvattend bestaat elk risico uit de componenten events, 

factoren die het event veroorzaken, kans dat het event zich voordoet en impact op het behalen van 

doelstellingen. Dit zijn de elementen die dus moeten worden bestudeerd om een risico volgens de 

theorie te beschrijven. Risico’s gaan daarbij over negatieve impact op doelstellingen; voor de 

hoofdvraag zijn ook eventuele opportunities relevant.  

 

 

                                                      

5 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2004) ‘Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework’,  American Institute of Certified Public Accountants , Hoofdstuk 1 

‘Definition’, pg. 16  
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4.2  SOORTEN RISICO’S  

Om een goed beeld van een nieuw soort risico te krijgen is het raadzaam alle componenten in kaart 

te brengen. Management moet bij het kiezen tussen verschillende alternatieven immers kunnen 

inschatten wat steeds de (totaal)risico’s van elk alternatief zijn6. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende categorisaties die bestaan binnen de 

genoemde kenmerken van risico; op basis van COSO, maar ook andere risicomanagementtheorie. 

Deze vormen de basis voor het theoretisch kader voor dit onderzoek. 

4.2.1. FACTOREN 

Factoren zijn onder te verdelen in verschillende speelvelden.  

4.2.1.1. COSO-MODEL 

Het COSO-model kent de volgende speelvelden voor factoren7: 

EXTERNE FACTOREN       INTERNE FACTOREN 

- Economische factoren     - Infrastructuur 

- Natuurlijke omgeving      - Personeel/human capital 

- Politieke factoren      - Procesfactoren 

- Sociale factoren      - Systeemfactoren 

- Technologische factoren 

In Tabel 4.1 is een tabel uit COSO te zien met voorbeelden van subcategorieën. 

Event categories 

External factors Internal factors 

Economic Infrastructure 

Capital availability Availability of assets 

Credit issuance, default Capabiity of assets 

Concentration Acccess to capital 

Liquidity Complexity 

Financial Markets  

Unemployment Personnel 

Competition Employee capability 

Mergers/acquisitions Health and safety 

                                                      

6 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2004) ‘Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework’,  American Institute of Certified Public Accountants , Hoofdstuk 1 

‘Definition’, pg.18-19 

7 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2004) ‘Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework’, American Institute of Certified Public Accountants , pg. 41-42 
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Natural environment Process 

Emissions and waste Capacity 

Energy Design 

Natural disaster Execution 

Sustainable development Suppliers/dependencies 

  

Political8 Technology 

Governmental changes Data integrity 

Legislation Data and system availability 

Public policy System selection 

Regulation Development 

 Deployment 

 Maintenance 

Social  

Population health  

Demographics   

  

Technological  

New technologies  

Cyber security  

Tabel 4.1: COSO event categorieën9 

Een deel van bovenstaande categorieën zou in de praktijk terug te leiden moeten zijn naar 

onzekerheid in regelgeving. In ieder geval als volgt: 1) een voor de hand liggende subcategorie is 

‘Regulation’ onder de factor ‘Political’, hetgeen (onafhankelijke) ontwikkelingen in regelgeving zelf 

betreft; 2) echter kunnen er ook onderliggende factoren bestaan buiten het politieke/’regulatory’ 

speelveld die leiden tot verwachtingen over regelgeving; door bijvoorbeeld economische en 

technologische ontwikkelingen zou er nieuwe regelgeving kunnen worden ontwikkeld10. Met andere 

woorden; externe factoren kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Dit wordt niet expliciet erkend in 

                                                      

8 N.B.: ‘Politiek’ kan ook een algemene categorie zijn omdat er zich in de politiek meer zaken af kunnen spelen 

dan binnen de genoemde sub-categorieen (bijvoorbeeld: een politicus doet een uitspraak in de media). 

‘Politiek’ in algemene zin zal daarom ook als categorie worden meegenomen in dit onderzoek. 

9 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2004) ‘Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework’,  American Institute of Certified Public Accountants , Hoofdstuk 4 ‘Event 

Identification’, pg. 45 

10 Bijvoorbeeld economische eenwording in de EU, hetgeen in het verleden leidde tot de Single Euro Payments 

Area (SEPA)-regelgeving voor betalingsverkeer, of een zeer voor de hang liggend voorbeeld; de financiële crisis 

als geheel dat nu leidt tot veel nieuwe regelgeving. 
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COSO. Het lijkt wel van belang om alle externe factoren en hun onderlinge causale verband mee te 

wegen voor de hoofdvraag; dit kan het aantal verwachte events beter in kaart brengen.  

4.2.1.2. BUSINESS RISK TAXONOMY-MODEL 

Chapman maakt ook een categorisatie van risico's in zijn Business Risk Taxonomy (BRT)-model (zie 

Appendix 8.2) op basis van class, attributes en elements11. Hij onderscheidt net zoals COSO de interne 

en externe omgeving met subcategorieën; deels vergelijkbaar met uit COSO. Voor een deel zijn de 

subcategorieën een uitbreiding: bijvoorbeeld door Project Risk en Health and Safety. Verder 

onderscheidt het BRT-model een aantal aparte categorieën die in COSO als subcategorie worden 

genoemd (Legal is bijvoorbeeld een aparte categorie, terwijl Regulation in COSO onder politieke 

factoren valt).  

Uit dit model is Project risk in ieder geval van toepassing op de centrale vraag. Voor het compliant 

worden met nieuwe regelgeving is het aannemelijk dat banken projecten starten, aangezien het 

implementeren van regels een tijdelijke activiteit is. 

4.2.1.3. ANDERE MODELLEN 

Het Ishikawa-diagram (zie Figuur 4.2), ook behandeld in Chapman12, biedt een hulpmiddel om 

factoren te identificeren. Deze ondersteunt de COSO-gedachte dat factoren elkaar onderling 

kunnen beïnvloeden en uiteindelijk tot een event  leiden.  

 

Figuur 4.2; Ishikawa-diagram 

4.2.2. EVENTS: 

Events worden in de theorie niet expliciet gecategoriseerd, maar dit zou kunnen gebeuren op basis 

van dezelfde categorieën als factoren, afhankelijk van het speelveld waarin een event plaatsvindt. 

Zaak is dan om het onderscheid tussen oorzaak en event duidelijk te maken. 

                                                      

11 Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.164-165 

12 Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.190-192 
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4.2.2.1. COSO 

COSO benoemt expliciet het verschil tussen factoren en events, oftewel de factor is een oorzaak voor 

het ontstaan van een event en het event is de gebeurtenis die impact heeft op de organisatie. Het 

Ishikawa-diagram biedt houvast om dit verschil te kunnen weergeven. 

Daarnaast kan in het COSO-model nog het volgende onderscheid worden gemaakt qua events: er 

kunnen zich meerdere impactvolle events tegelijk voordoen, maar er zijn ook events denkbaar die 

elkaar uitsluiten13. Beide soorten events kunnen bij uitstek gelden bij de centrale vraag: 1) er kunnen 

zich meerdere ‘regulatory events’ tegelijk voordoen; juist wanneer er veel soorten nieuwe 

regelgevingen worden verwacht; 2) over dezelfde regelgeving kan ook nog onduidelijk zijn wat de 

eisen uiteindelijk zullen worden, waardoor de uitkomst verschillende kanten op kan gaan. 

4.2.2.2. BUSINESS RISK TAXONOMY-MODEL 

Chapman benoemt geen expliciet verschil tussen factoren en events in zijn business risk taxonomy 

model (hoewel hij wel het Ishikawa-diagram omschrijft, hetgeen dit verschil wel impliciet erkent). Hij 

erkent net als het COSO-model dat events elkaar kunnen overlappen maar ook uitsluiten14.  

4.2.3. KANSEN 

Kansen worden doorgaans verdeeld in kwantitatieve categorieën (tussen 0 en 1) en kwalitatieve 

categorieën (bijv ‘Hoog, Midden en Laag’). Er is geen verdere theoretische onderbouwing 

beschikbaar aangaande kans, hoewel deze component zeer relevant is voor de centrale vraag. 

4.2.4. IMPACT  

4.2.4.1. COSO-MODEL 

COSO definieert ‘impact’ als het effect van een gebeurtenis op het behalen van de doelstellingen 

van de organisatie en/of haar strategie-implementatie. Het model erkent de volgende soorten 

doelstellingen, welke kunnen gelden voor de gehele organisatie of slechts onderdelen ervan: 1) 

strategisch;  2) rapportage; 3) operations; 4) compliance. Daarnaast erkent het COSO-model ook dat 

er sub-categoriëen bestaan voor deze indeling en dat bovenstaande vier categorieën kunnen 

worden aangepast, afhankelijk van de organisatie en haar prioriteiten.   

Ook langs de as van impact kunnen risico-categorieën worden afgeleid: risico’s worden daarbij 

onderscheiden in het soort doelstelling dat de bijbehorende gebeurtenis in gevaar zou brengen (en 

opportunities in het soort objective waaraan zij kunnen bijdragen). De begrippen ‘strategisch risico’, 

‘rapportagerisico’, ‘operationeel risico’ en ‘compliance risico’ zijn dan ook op deze gedachte 

gebaseerd. 

                                                      

13 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) (2004) ‘Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework’,  American Institute of Certified Public Accountants , Hoofdstuk 4 ‘Event 

Identification’, pg. 45 

14 Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.200 
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De impact is in COSO zowel kwalitatief (d.w.z. een beschrijving van de impact) als kwantitatief (een 

indicatie van Hoog/Middel/Laag of een uitdrukking in (geldelijke) eenheden). 

Men kan bij onzekerheid in regelgeving in ieder geval denken aan het in gevaar komen van 

compliance objectives. Echter is in de voorbeelden uit de inleiding te zien dat hoewel de 

veroorzakende factor voor risico op het vlak van regelgeving kan liggen, de impact niet per definitie 

met compliance (het ‘voldoen’ alleen) te maken hoeft te hebben. In alle COSO-categorieën is 

impact denkbaar: 

- strategisch (bijvoorbeeld banken die zich op door strengere regels afgestoten klantgroepen 

van andere banken kunnen richten) 

- rapportage (bijvoorbeeld het niet volledig kunnen rapporteren naar toezichthouders of 

andere stakeholders zoals de belastingdienst15) 

- operationeel (bijvoorbeeld: het is niet duidelijk hoe operationele processen moeten 

veranderen omdat de wettelijke eisen niet duidelijk zijn). 

Daarnaast is het denkbaar dat onzekere regelgeving impact heeft op de financiële gezondheid van 

een instelling; bijvoorbeeld door extra achter te houden kapitaal, marktreacties op de onzekerheid 

die doorwerken op de balans van de instelling of toegenomen verlies. 

4.2.4.2. BUSINESS RISK TAXONOMY-MODEL 

Chapman stelt dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve beschrijvingen van impact mogelijk zijn, maar 

geeft de voorkeur aan het kwantificeren van impact in monetaire eenheden16. 

ANTWOORD OP DEELVRAAG 1B: Er bestaan verschillende risicotyperingen en -categorisaties langs 

de basiscomponenten van risico: events, hun onderliggende factoren, de kans op events en de 

impact van de events op de organisatie. Elk van deze assen is relevant voor het onderzoeken van de 

centrale vraag. 

4.3  RISICO’S VAN ONZEKERE REGELGEVING 

In deze paragraaf wordt ingegaan op literatuur die specifiek relevant is voor de risico’s van onzekere 

regelgeving. Met behulp van de risico-componenten wordt bekeken in welke mate de huidige 

literatuur het onderwerp dekt. Steeds wordt vastgesteld welke verwachtingen men over de centrale 

vraag mag hebben op basis van de huidige literatuur.  In paragraaf 4.3.1 wordt gekeken naar 

huidige definities van ‘legal’ en ‘compliance’risico; in paragraaf 4.3.2 wordt ingegaan op specifieke 

literatuur over onzekere regelgeving. 

 

 

 

                                                      

15 Een voorbeeld hiervan is de onzekerheid rondom de regelgeving FATCA, waarbij rapportagedeadlines steeds 

vooruitgeschoven werden. 

16  Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.201 
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4.3.1. HUIDIGE DEFINITIES VAN COMPLIANCE EN LEGAL RISK 

Voortbouwend op de categorieën uit de vorige paragraaf is het aannemelijk dat risico’s van 

onzekere regelgeving, indien expliciet gedefinieerd, zouden moeten voorkomen in definities van 

‘legal’ en ‘compliance’ risk.  

4.3.1.1. BUSINESS RISK TAXONOMY-MODEL 

De risico’s van onzekere regelgeving zouden in het BRT-raamwerk onder ‘Legal Risk’ moeten vallen; 

echter hebben de ‘elements’ van Legal Risk weinig te maken met onzekere uitkomsten van 

regelgeving of met het implementeren van nieuwe regelgeving. De focus ligt op juridische 

contractbreuk en wetsovertredingens17. In het hoofdstuk ‘Legal Risk’ van Chapman wordt wel zeer 

kort ingegaan op het verliezen van inkomsten doordat hoger management teveel aandacht aan 

juridische problemen besteedt, maar wel in de context van contractbreuk en wetsovertredingen18. 

4.3.1.2. ANDERE DEFINITIES VAN LEGAL/COMPLIANCE RISK 

Tsui (2013) geeft een bredere definitie van legal risk waarin alle risico’s die ontstaan als gevolg van de 

‘legal environment’ worden gedekt. Deze definitie lijkt van de bestaande literatuur het meeste op het 

idee dat onzekerheid in regelgeving tot een verscheidenheid aan risico’s leidt; niet alleen tot het 

traditionele compliance risico. Tsui’s idee lijkt haaks te staan op de rest van de literatuur.  

Johnson & Swanson (2007) onderschrijven dat het besturen van legal risk gepaard moet gaan met 

het besturen van overige risico’s. Zij pleiten ook voor het integreren van legal en compliance risico’s 

in de dagelijkse operationele activiteiten van een organisatie. Hiermee wordt in de literatuur wel 

aangestipt dat legal risk samenhangt met andere risico’s, maar wordt nog niet inhoudelijk ingegaan 

op deze samenhang.  

Bij de definities van het Basel Comité valt legal risk onder de noemer operationeel risico. Deze is 

gedefiniëerd als de: "loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems 

or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational 

risk".’19 Legal risk zou hierbij zowel kunnen worden veroorzaakt door een ‘external event’ als het 

onvermogen van de organisatie om juridische contracten e.d. goed in te regelen. In de context van 

de centrale vraag valt ‘onzekerheid in nieuw uit te komen regelgeving’ onder ‘external event’. 

Het Basel comité gaat verder in op de aard van ‘legal risk’ door te stellen: ‘Legal risk includes, but is 

not limited to, exposure to fines, penalties, or punitive damages resulting from supervisory actions, as 

well as private settlements.’ Hieruit blijkt een focus op boetes en tegemoetkomingen, zonder direct 

een verbinding naar andere doelstellingen van de organisatie, hoewel dit strikt genomen wel onder 

de noemer ‘is not limited to’ kan vallen.  

                                                      

17 Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.435 

18 Chapman, R.J. (2011) ‘Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management’, WileyFinance, pg.435 

19 Basel Committee on Banking Supervision (2011) ‘Principles for the Sound Management of Operational Risk’ 

(BCBS195), Bank for International Settlements, pg.3 
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Kortom; de definities van ‘legal risk’ sluiten de effecten van onzekere regelgeving niet expliciet uit, 

maar benoemen deze ook niet; of het nu gaat om compliance- of andere doelstellingen. Dit 

specifieke type risico wordt schijnbaar nog niet expliciet erkend in de bestaande taxonomieën van 

risico. Dit is te verwachten, omdat de stroom aan nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis vzich 

niet eerder in de recente geschiedenis voorgedaan heeft (zie ook Hoofdstuk 1: Inleiding). Recente 

ontwikkelingen duiden dus op een behoefte aan uitbreiding van de bestaande begrippenkaders 

van risico’s in het domein van wet-en regelgeving.  

4.3.2. EEN BREDER  PERSPECT IEF OP DE RISICO’S VAN ONZEKERE REGELGEVING  

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de huidige literatuur over onzekere regelgeving past 

binnen de COSO-componenten factoren, event, kans en impact. Hierdoor is te zien dat ‘onzekere 

regelgeving’ in de eerste plaats een veroorzakende factor is en niet perse hoeft te leiden tot alleen 

compliance risk. 

McCormick20 (2006) gaat in op onzekerheid van regelgeving voor financiële instellingen. Ashta (2010) 

merkt in zijn recensie van dit boek op dat McCormick tot de ‘events’ in zijn definitie voor ‘’legal risk’ 

geen daadwerkelijke wetswijzigingen rekent, maar alleen wijzigingen in de interpretaties van 

regelgeving. Dit ziet McCormick als operationeel risico. Daadwerkelijke wijzigingen in wetten en 

regelgeving ziet hij als politiek risico. Hierbij wordt niet ingegaan op de precieze risico’s die deze 

wijzigingen voor de marktpartijen kunnen opleveren. Kortom, McCormick legt volgens Ashta de 

nadruk op de externe omgeving bij het definiëren van het risico van onzekere regelgeving en maakt 

daarbij geen link naar de doelstellingen en de interne omgeving van de financiële instelling die 

geraakt worden. Deze kritiek belicht juist dat McCormick veranderende/onzekere regelgeving van 

buitenaf niet erkent. 

Bovenstaande heeft alleen betrekking op de factoren en events in onzekere regelgeving. Met 

behulp van micro-economische theorie kan worden verduidelijkt dat onzekerheid in regelgeving 

economische beslissingen op allerlei vlakken kan beïnvloeden: of dit nu gaat om strategische keuzes, 

allocatie van middelen of investeringsbeslissingen. Specifiek voor onzekerheid in regelgeving lijkt er 

geen literatuur te zijn die dit illustreert voor de financiële sector; wel bestaat er literatuur die dit doet in 

de context van klimaatverandering en technologische innovatie. 

4.3.2.1. VOORBEELD INVESTERINGS-(STRATEGISCH/FINANCIEEL) RISICO EN OPERATIONEEL 

RISICO 

Tsui (2013)21 laat zien dat onzekerheid in regelgeving invloed kan hebben op investeringsbeslissingen 

in de telecomsector. Er wordt aangetoond dat markttoetreding bij fusies en overnames wordt 

beïnvloed doordat een investeerder kan besluiten zich terug te trekken als de verwachte kosten als 

gevolg van o.a. instabiele regelgeving te hoog worden ingeschat. Dit heeft naar verwachting 

invloed op strategische en financiële doelstellingen van de betreffende telecombedrijven.  

                                                      

20 McCormick, R. (2006), ‘Legal Risk in the Financial markets’, Oxford University Press, pg. IX +pg. 297 

21 Tsui, T. (2013) ‘Experience from the Anti-Monopoly Law Decision in China (Cost and Benefit of Rule of Law)’ The 

Network: Business at Berkeley Law (April/ May 2013) 
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Dit resultaat zou ook kunnen worden toegepast op de financiële sector. Figuur 4.3 laat zien dat 

activiteiten in fusies en overnames sinds 2010 flink zijn gedaald en sowieso na de crisis zijn gedaald.

 

Figuur 4.3: Aantal fusies & overnames bankensector in Europa22 

Het is daarnaast denkbaar dat onzekere regelgeving niet alleen bij fusies en overnames, maar ook bij 

investeringen door aandeelhouders in het algemeen de omgeving instabiel kan maken. Ook kunnen 

deze resultaten worden doorgetrokken naar ‘interne investeringsbeslissingen’; bijvoorbeeld, hoe 

wend ik alternatieve middelen aan bij het ‘compliant worden’ als de uitkomsten van regelgeving 

onzeker zijn? Van welke uitkomsten moet dan worden uitgegaan? Als men ‘teveel doet’, leidt dit tot 

onnodige kosten; als er ‘te weinig’ gedaan wordt non-compliance geriskeerd. 

4.3.2.2. VOORBEELD STRATEGISCH RISICO 

Uit de technologische sector blijkt dat onzekere regelgeving innovatie en implementatie van 

‘duurzame technologieën’ in organisaties kan belemmeren en dat veranderingen in regelgeving 

over de tijd een ‘regulatory risk’ vormen die de economische rendabiliteit van een industrie kunnen 

aantasten23. Dit adresseren ook Hoffman, Trautmann, & Schneider (2008). Erzurumlu (2013) maakt ook 

een categorisatie van verschillende soorten onzekerheid in regelgeving en stelt dat ‘stabiele 

regelgeving’ één van de drie belangrijkste drijfveren zijn die innovatie stimuleren in de duurzame 

technologie-sector. 

Montalvo & Kemp (2008) laten zien dat regelgeving an sich een van de drie belangrijkste drijfveren 

voor innovatie is in de duurzame technologie-sector; interessant is dat regelgeving daarbij zowel 

innovatie kan stimuleren als deze kan tegenhouden. Aannemend dat dit ook voor financiële 

instellingen geldt, betekent dit dat onzekere regelgeving strategische keuzes op het gebied van 

innovatie kan belemmeren; moet men wel of niet investeren in bijvoorbeeld nieuwe soorten 

producten? Deze vraag is in de huidige context extra relevant omdat er kritische vraagtekens 

                                                      

22 Dieleman, D (2015), data-archief M&A activiteiten 

23 Erzurumlu, S.S. & Erzurumlu, Y.O (2013) ‘Development and deployment drivers of clean technology innovations’, 

The Journal of High Technology Management Research, Volume 24, Issue 2, 2013, pg.100–108 
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worden geplaatst op het traditionele ‘banking business model’ en er vele nieuwe ‘simpele en 

duurzame’ initiatieven ontstaan en zich ontwikkelen in de bankwereld, zowel door grote als kleine 

banken; bijvoorbeeld SmartyPig. 

4.3.2.3. VOORBEELD RAPPORTAGERISICO 

Met micro-economische theorie is ook te bedenken hoe onzekere regelgeving tot risico’s kan leiden 

voor rapportagedoelstellingen. 

Er geldt in de huidige context bijvoorbeeld dat er onzekerheid is over privacy-wetgeving. Deze kan 

rapportagedoelstellingen belemmeren als bepaalde informatie niet zou mogen worden 

gepubliceerd. Als een financiële instelling er dus voor kiest bepaalde informatie te rapporteren die 

door belanghebbenden gewenst is, bestaat er een kans dat ze daarmee privacywetgeving 

overtreedt. Wil men aan de wetgeving voldoen, dan worden rapportagedoelstellingen belemmerd. 

ANTWOORD OP DEELVRAAG 1C: Bestaande definities van ‘legal’ en ‘compliance’ risico erkennen 

niet expliciet dat ‘onzekere regelgeving’ een veroorzakende factor kan zijn voor risico’s. Uit de 

economische literatuur, deels niet gericht op financiële instellingen, blijkt echter wel dat onzekere 

regelgeving tot een verscheidenheid aan risico’s kan leiden; specifiek kan deze verscheidene 

doelstellingen beïnvloeden, waaronder strategisch, financieel, operationeel en rapportage.  

Het micro-economische perspectief laat zien dat onzekere regelgeving economische beslissingen op 

allerlei vlak kan beïnvloeden, Dit biedt waardevolle context voor het praktische onderzoek; 

onzekerheid in regelgeving leidt tot meer risico’s dan compliance risk (oftewel: het niet behalen van 

compliance doelstellingen) alleen. Ook als men de verliezen van de financiële sector in het laatste 

decennium afzet tegen de toegenomen kapitaaleisen is duidelijk dat er risico’s zijn. 

Appendix 8.3 geeft een overzicht van de besproken literatuur en de bijbehorende inkadering volgens 

de COSO-elementen. 
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4.4  THEORETISCHE RANDVOORWAARDEN 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de theorie een kader geboden voor het uitvoeren van 

het praktische en analytische onderzoek en een hypothese opgesteld, welke in het analytische 

onderzoek (Hoofdstuk 6) zal worden getoetst. 

4.4.1. THEORETISCH KADER 

Om de risico’s van onzekere regelgeving nader te kunnen omschrijven en onderzoeken is een helder 

onderscheid nodig tussen de verschillende elementen van risico volgens de theorie. Onzekere 

regelgeving kan immers op al deze componenten betrekking hebben, zoals hierboven is 

aangetoond. Op basis van het COSO-model geldt hetgeen in figuur 4.4 weergeven wordt: 

  

 

 

 

Figuur 4.4: Overzicht van risico-elementen 

In de context van de centrale vraag zijn de elementen als volgt te interpreteren: 

- Het ‘event’ in de context van de hoofdvraag is een bepaalde uitkomst van een regelgeving. 

- Deze wordt bepaald door een of meerdere factoren; oftewel ontwikkelingen op het gebied 

van regelgeving of andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld politieke) die zouden kunnen leiden 

tot nieuwe regelgeving. 

- De ‘kans’ geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de genoemde uitkomsten in regelgeving zich 

zullen voordoen. 

- De impact bestaat uit de afwijking van de doelstellingen die optreedt als een regelgeving 

zich uiteindelijk vertaalt naar een bepaalde uitkomst. 

Deze basiselementen bestaan uit diverse categorieën. Tabel 4.5 geeft een overzicht van deze 

categorieën. 

  

Factor Event Kans Impact 

Fase: Event identification Fase: Risk assessment 
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 Event identification Risk assessment  

Factoren Events Kans Impact: 

Extern (regelgeving uitkomst is X) Kwantitatief (tussen 0 en 1) Strategisch 

Economic 

Capital availability 

Credit issuance, default 

Concentration 

Liquidity 

Financial Markets 

Unemployment 

Competition, mergers/acquisitions 

Natural environment 

Emissions and waste 

Energy 

Natural disaster 

Sustainable development 

Political 

Governmental changes 

Regulation/Legislation 

Public policy 

Social 

Population health 

Demographics 

Technological 

(regelgeving uitkomst is Y) Kwalitatief (hoog/midden/laag) Operationeel 

Rapportage 
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New technologies 

Cyber security 

Intern …etc.  Compliance 

Infrastructure 

Availability of assets 

Capabiity of assets 

Acccess to capital 

Complexity 

Personnel 

Employee capability 

Health and safety 

Process 

Capacity 

Design 

Execution 

Suppliers/dependencies 

Technology 

Data integrity 

Data and system availability 

System selection 

Development 

Deployment 

Maintenance 

  Financieel 

 

Tabel 4.5: Theoretisch kader 



   

 

23 

 

Er is gekozen om uit te gaan van de COSO-componenten omdat dit gemakkelijker is dan het BRT-

model bij het bevragen van de enquêtedeelnemers. Het beschrijven van events, oorzaken, kans en 

impact op doelstellingen is immers niet zo abstract als 'class, attributes en elements'. Om de 

consistentie te bewaren wordt COSO daarom ook gehanteerd voor de desk research. Bovendien zijn 

alle BRT-risicocategorieen in te passen langs de COSO- categorieën.  

De COSO-theorie gaat in principe over mogelijke events in de toekomst.  In context van de centrale 

vraag zou echter ook de onzekerheid zelf nader kunnen worden bestudeerd. Dan zou men niet 

alleen kijken naar oorzaken en gevolgen van events in de toekomst, maar ook naar oorzaken en 

gevolgen van de huidige onzekerheid. Het nader bestuderen van zowel de onzekerheid als de 

inschattingen voor de toekomst kan o.a. inzicht bieden over: 

- de mate waarin de inschattingen voor de toekomst betrouwbaar zijn of kunnen wijzigen 

(bijvoorbeeld doordat men nu een instabiele omgeving signaleert); 

- oorzaken en impact van events in de toekomst, voorspeld door oorzaken en impact van 

onzekerheid nu (bijvoorbeeld: als de politiek nu voor onzekerheid zorgt, kan zij ook voor 

zekerheid zorgen in de toekomst); 

- welke mitigerende maatregelen er nu worden genomen op mogelijke events in de toekomst, 

(door mitigatie wordt het nettorisico immers kleiner); 

Er is daarom gekozen om beide effecten te bestuderen. Ook onzekerheid zal aan de hand van de 

COSO-elementen en categorieên worden geanalyseerd. Figuur 4.5 illustreert deze gedachte. 

 

 

 

 

 

Figuur 4.6: Toepassing COSO-elementen op onzekerheid en toekomst 

De criteria voor het verzamelen en analyseren van de desk research-waarnemingen en de 

enquêtevragen moeten voortbouwen op het theoretisch kader. Kernvragen die dus op basis van de 

theorie gesteld moeten worden zijn: 1) waardoor verwacht men wijzigingen in regelgeving / 

waardoor is men onzeker over de uitkomsten ervan (factoren); 2) wat verwacht men dat er zou 

kunnen gebeuren op dit vlak / waar is men onzeker over (events); 3) hoe onzeker is men over wat er 

zich voor kan doen/in hoeverre verwacht men elke uitkomst (kans); 4) wat zijn steeds de gevolgen 

voor de organisatie als de events zich voordoen (impact) / van de onzekerheid zelf? 

Appendix 8.4 biedt de vragen die gesteld worden bij de enquête. 

4.4.2. HYPOTHESE 

Tabel 4.7 biedt op basis van het kader uit paragraaf 4.4.1 en de behandelde theorie een hypothese, 

welke zal worden getoetst in Hoofdstuk 6. Het toetsen van deze hypothese vormt de basis voor zowel 

het beantwoorden van de centrale vraag als de aanbevelingen voor verder onderzoek (Hoofdstuk 

7).

Factoren Events Kans Impact 

Factoren 

onzekerheid 

ONZEKERHEID Impact 

onzekerheid 

To
e

k
o

m
st

 
H

e
d

e
n
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Theoretisch aspect Theorie/hypothese 

Factoren/Event cateogorieen 

Extern: 

Economisch: capital 

availability, credit 

issuance, default, 

concentration, 

liquidity, Financial 

markets, 

unemployment, 

competition, 

mergers/acquisitions 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Sociaal Niet erkend in COSO 

Technologisch Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving, maar is onwaarschijnlijk 

Natuurlijk: emissies en 

afval, energie, 

natuurrampen, 

duurzaamheid 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving, maar is onwaarschijnlijk 

Politiek (Algemeen) Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Governmental 

changes 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Regulation/Legislation Belangrijke factor en event category waaruit uitkomsten in regelgeving blijken en regels onzeker kunnen zijn 

Public policy Kan onderliggende oorzaak zijn voor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Intern  Niet relevant, behalve waar instelling interacteert met regelgever 

Beschrijving van 

events 

Het gaat om events in het speelveld  Legislation/Regulation. 

 

 Kunnen zowel opeenvolgend als alternatief zijn 

 Beschreven als: Regelgeving uitkomst is X, of Y 
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Soorten onzekerheid Niet besproken in theorie.  

Hypothese: Zoals in de inleiding geïllustreerd laten de actualiteiten verschillende soorten onzekerheid zien: in ieder 

geval bestaat er onzekerheid over de definitieve eisen, over deadlines, over verwerking van richtlijnen op EU-

niveau in nationale wetgeving en over tegenstrijdige regelgevingen op hetzelfde thema. Daarmee worden 

events verwacht die definitieve uitkomsten van deze aspecten beschrijven 

Ook hier geldt dat de hypothese zowel op de onzekerheid, als op events in de toekomst van toepassing is. 

Kans Kwantitatief (tussen 0 en 1) of kwalitatief (hoog/midden/laag) 

 Geen specifieke theorieën die mate van inschatten kans voorschrijft 

 Er kan worden gezegd dat kansen vrij gelijkmatig zijn verdeeld, anders is regelgeving immers niet (heel) onzeker. 

Dit is alleen van toepassing op toekomstige events en niet op de onzekerheid zelf; het is immers al duidelijk dat 

onzekerheid bestaat. 

Impact  

Strategisch Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen impact hebben op strategische doelstellingen. Zou de nadruk 

moeten hebben 

Operationeel Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen impact hebben op operationele doelstellingen 

Financieel Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen impact hebben op financiële doelstellingen 

Rapportage Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen impact hebben op rapportagedoelstellingen 

Compliance Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen impact hebben op compliance-doelstellingen 

Algemeen Niet erkend (maar begrijpelijk; het is immers beter om een categorie toe te kennen aan een doelstelling) 

Andere theoretische 

aspecten 

 

Definities 

Compliance/Legal 

Risk 

Bestaande begrippenkaders risicomanagement moeten worden uitgebreid. 

Tabel 4.7: Hypothesekader 
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5. PRAKTISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktisch onderzoek beschreven. Daarbij worden de 

hoofd-en subvragen voor het praktische onderzoek beantwoord: 

HOOFDVRAAG PRAKTIJK: WELKE RISICO’S BLIJKEN FINANCIËLE INSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK T

E ONDERVINDEN ALS GEVOLG VAN ONZEKERE UITKOMSTEN VAN REGELGEVING? 

2a. Welke kenmerken hebben de onzekerheden in financiële regelgevingen die uitgebracht zijn 

na 2008? 

2b. Welke kenmerken hebben de risico’s voor financiële instellingen als gevolg van deze 

onzekerheden? 

2c. Welke risicokenmerken hebben in de resultaten het overwicht? 

Voor elk risico-element uit de theorie is in de bijbehorende grafiek te zien welke kenmerken er zijn 

bevonden en welke daarbij het vaakst voorkomen; daarnaast wordt bij elke grafiek een toelichting 

gegeven. Hiermee worden bovenstaande sub-vragen steeds beantwoord. 

5.1  ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE RESULTATEN 

De resultaten worden in dit hoofdstuk gepresenteerd per  theoretisch kenmerk van risico’s (danwel 

onzekerheid), waarbij er steeds 1 grafiek te zien is waarin zowel de resultaten van de desk research, 

de enquêtes en de totaalresultaten te zien zijn. 

De grafieken zijn gebaseerd op het gedetailleerde resultatenoverzicht in Appendix 8.2. De 

datapunten in de grafieken bestaan uit het deel van de uitspraak (bij desk research) of het antwoord 

(bij  

Voorafgaand daaraan volgt een impressie van de totaalresultaten van de desk research en van de 

enquêtes.   

5.1.1. IMPRESSIE DESK RESEARCH 

De meeste artikelen werden gevonden op de nieuwssite Risk.net, in publicaties door 

adviesinstellingen en door diverse andere nieuwssites zoals financialtimes.com, telegraph.co.uk en 

American Banker.  Er zijn een totaal van 71 waarnemingen (oftewel uitspraken) gedaan, verspreid 

over 24 artikelen en 17 publicaties. De waarnemingen zijn gt verdeeld over de sectoren zoals in Figuur 

5.1 aangegeven.: 
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Figuur 5.1: Aantal waarnemingen per sector – Desk Research 

Het grootste deel van de waarnemingen betreffen de bancaire sector, gevolgd door de 

verzekeringssector. De verdere gegevens van de deelnemers zijn niet in deze scriptie beschikbaar om 

de vertrouwelijkheid van deelname te kunnen waarborgen. 

5.1.2. IMPRESSIE ENQUÊTERESULTATEN 

Voor de enquêtes hebben afdelingshoofden en andere medewerkers in de financiële sector op het 

gebied van Risk en/of Compliance hun medewerking verleend, als ook externe adviseurs op dit 

gebied. Verder is er een bijdrage van implementatiemanagers van regelgeving gegeven. 

De enquête is 28 maal ingevuld, waarvan 21 enquêtes bruikbaar zijn in verband met dubbelingen en 

niet-ingevulde enquêtes24. Deze hebben geresulteerd in 118 bruikbare waarnemingen (oftewel 

antwoorden) voor de hoofdvraag. De waarnemingen zijn verdeeld over de sectoren als geïllustreerd 

in Figuur 5.2: 

                                                      

24 N.B.: Voor het onderzoek in het geheel zijn 40 mensen benaderd, waarvan er 30 hadden toegezegd aan 

deelname.  

Desk Research: Aantal waarnemingen per sector

Algemeen

Banking

Clearing houses

Fund Management

Insurance

Investment

Trading
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Figuur 5.2: Aantal waarnemingen per sector: Enquêtes 

Te zien is dat het grootste deel van de deelnemers uit de bancaire sector komt, gevolgd door 

verzekeraars en consulting. 

In de volgende paragrafen worden de resultaten per theoretisch kenmerk toegelicht. 

  

Enquetes: Aantal waarnemingen per sector

Banking Insurance Consulting Legal Service provider Anoniem
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Algemeen
Eisen 

tegenstrijdig

Gevolgen 
Europees 

toezicht niet 
duidelijk

Implementatie-
deadline nog 

niet vastgesteld

Inhoud kort voor 
deadline 

aangepast

Inhoudelijke 
eisen niet 
definitief

Inhoudelijke 

eisen onduidelijk

Onduidelijkheid 
over vertaling 
richtlijn naar 

nationaal

Regelgeving niet 
implementeerba

ar

Strengheid van 
toezicht nog niet 

bekend
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5.2  SOORTEN ONZEKERHEID 

Figuur 5.3 geeft de bevindingen aangaande de soorten onzekerheid in regelgeving: 

  

Figuur 5.3: Soorten onzekerheid in regelgeving – Resultaten 



   

 

30 

 

De grootste onzekerheid blijkt te liggen in onduidelijke inhoudelijke regelgeving, gevolgd door het 

niet definitief zijn van regelgeving (waardoor deze dus nog kan veranderen) en deadlines, en 

onduidelijkheid over de vertaling van EU-richtlijnen naar nationale wetgeving en nationaal toezicht. In 

de desk research werd onzekere regelgeving in het algemeen aanzienlijk vaak als probleem 

benoemd. 

Uit de overige opmerkingen over soorten onzekerheid (in de enquêtes) blijkt verder het volgende: het 

werd benoemd dat regelgeving soms onzeker is omdat de huidige eisen simpelweg niet kunnen 

worden geïmplementeerd en dat men daarom van mening is dat de regelgeving moet veranderen 

(bijvoorbeeld door lobby-activiteiten). Hiermee blijft de regelgeving dus onzeker. 

Ook werd benoemd dat de onzekerheid soms expliciet wordt gemaakt omdat wijzigingen worden 

aangekondigd, maar nog niet duidelijk is wat er gaat wijzigen. 
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5.3  OORZAKEN VAN ONZEKERHEID 

Figuur 5.4 geeft de bevindingen aangaande de oorzaken van onzekerheid. Vanuit het COSO-model 

kijkend zijn deze op te vatten als ‘factoren’ die ertoe leiden dat regelgeving onzeker is. Daarom zijn 

de datapunten gekaderd aan de hand van de categorieën die het COSO-model kent voor 

factoren. Binnen deze categorieën zijn er sub-categorieen geïdentificeerd om de oorzaken beter te 

kunnen duiden. 

 

Figuur 5.4: Oorzaken onzekerheid – Desk Research 

Het overgrote deel van de oorzaken voor onzekere regelgeving komt vanuit de regelgever zelf; 

daarbij kan het om diverse aspecten gaan. Een interessante observatie is dat de veelheid aan 

regelgeving blijkbaar ook een uitdaging vormt voor regelgevers zelf; het gaat vaak om complexe 

thema’s waarvoor een duidelijke visie moet worden benoemd en het kan ook de samenwerking 

tussen regelgevers bemoeilijken.  

Een verre tweede oorzaak voor onzekerheid ligt in het politieke speelveld, welke van directe invloed 

kan zijn op financiële instellingen, maar ook indirect via regelgevers. 

Uit de overige opmerkingen bij dit kenmerk blijkt verder dat politieke onzekerheid soms wordt 

veroorzaakt door de financiële sector zelf, bijvoorbeeld in de vorm van lobbyen. Het is interessant om 

te zien hoe verschillende COSO-speelvelden elkaar hier kunnen beïnvloeden. 

Politiek Regelgeving Economisch Industrie Politiek Regelgeving Sociaal

Desk research Enquetes

Werkwijze regelgever 3

Timing regelgever 2 3

Samenwerking regelgevers 3 2

Nationale regelgevers/toezicht 2 1

Lobby-activiteiten 3

Gebrek aan visie bij regelgever 2

Financiële markten 1

EU-regelgevers/toezicht 2 3

Complexiteit thema 2 2

Algemeen 5 3 1 2 2 1
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5.4  IMPACT VAN DE ONZEKERHEID 

Figuur 5.5 geeft de impact van onzekerheid weer. Omdat COSO impact beziet vanuit soorten 

doelstellingen wordt deze categorisatie ook in Figuur 5.5 gemaakt. Het blijkt daarnaast dat de 

bevonden impact: 

- een effect heeft op het inschattingsvermogen voor de toekomst; in het algemeen, of voor het 

inschatten van de impact op een specifieke doelstelling, of; 

- al in het heden impact op doelstellingen heeft, of; 

- al in het heden leidt tot mitigerende maatregelen op een algemeen of specifiek vlak. 

Deze indeling is daarom ook gemaakt in de grafiek. N.B.: om de overzichtelijkheid te behouden is  

geen onderscheid gemaakt tussen desk research- en enquêteresultaten. 

 

Figuur 5.5: Impact van de onzekerheid – Resultaten 

Te zien is dat de belangrijkste impact van onzekerheid in het heden al wordt ondervonden op 

strategische en operationele doelstellingen en in iets mindere maar alsnog relatief grote mate op 

financiële doelstellingen. Daarnaast wordt op strategisch, algemeen en operationeel vlak ook 

impact ondervonden op het inschattingsvermogen voor de toekomst. De meeste mitigerende 

maatregelen die zich in het heden al worden genomen liggen op operationeel vlak, maar staan in 

relatief kleine verhouding tot de impact die op dat vlak wordt ondervonden. 

Het blijkt uit de overige opmerkingen verder dat de onzekerheid ook (negatieve) effecten heeft op 

de economie en financiële markten. De verzekeringsindustrie heeft bijvoorbeeld  consolidaties nodig, 

maar de onzekere regelgeving belet dat. Zonder een basisniveau van zekerheid kunnen markten niet 

opereren en onzekere regelgeving tast deze aan. Ook verwerken markcijfers regelgeving vaak niet 

op de beste manier, omdat er vanuit wordt gegaan dat de regels al meteen geïmplementeerd zijn, 
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wat bij lange na niet het geval is. Dit zorgt weer voor financiële complicaties voor financiële 

instellingen, waaruit de onderlinge effecten tussen speelvelden weer blijken; onzekere regelgeving 

treft de instellingen niet alleen direct door regelgevers zelf. 

In de enquêtes wordt ook erkend dat er voordelen behaald kunnen worden door duurzame 

oplossingen voor de onzekere regelgeving te bedenken. 

5.5  EVENTS IN DE TOEKOMST 

In de waarnemingen wordt ook genoemd wat de verwachte gebeurtenissen ten aanzien van 

regelgeving zijn. Figuur 5.6 laat de bevindingen ten aanzien van Events zien. 

 

Figure 5.6: Mogelijke events in de toekomst – Desk Research 

Het overgrote speelveld waar uitkomsten van regelgeving definitief gemaakt kunnen worden ligt bij 

Regelgeving. Dit geldt in principle ook voor de observaties in Industrie en Politiek; soms worden events 

beschreven in de vorm van impact voor de industrie, of door de onderliggende oorzaken in de 

politiek. 

N.B.: In de enquêtes is in enkele gevallen expliciet aangegeven dat events niet in te schatten zijn. 

Voor de desk research geldt dit ook sterk, alleen is het feit dat events lastig(er) in te schatten zijn, 

meegenomen in de 'impact van onzekerheid'. 

In de overige opmerkingen wordt aangegeven dat events niet zeer specifiek kunnen worden 

benoemd. Dit blijkt ook als men (in de Appendix 8.4.2.3.2) kijkt naar de wijze waarop events in de 

enquêtes geformuleerd zijn; veelal vrij algemeen van aard en niet specifiek naar een bepaalde 

regelgeving. Dit maakt het ook lastiger voor financiële instellingen om de impact van deze events 

goed te benoemen. 



   

 

34 

 

5.6  OORZAKEN VAN EVENTS 

Figuur 5.7 geeft de bevindingen weer met de soorten oorzaken van events in de toekomst aan de 

hand van de COSO-categorieen voor factoren, met daaronder sub-categorieën voor aanvullend 

inzicht. 

 

Figuur 5.7: Factoren voor events in de toekomst 

Het merendeel van oorzaken van uitkomsten in de toekomst komt door timing van de regelgever; het 

is onduidelijk wanneer regelgeving definitief is. Een ander groot deel van de factoren werd in 

algemene zin beschreven en daarmee niet heel specifiek gemaakt. Ook de politiek bleek weer een 

belangrijk speelveld voor events. Een aanzienlijk deel gaf ook aan dat de oorzaken niet in te schatten 

zijn. 

5.7  KANSEN OP EVENTS 

Figuur 5.8 geeft de inschattingen van kansen op de events weer. Te zien is dat het overgrote deel van 

de desk research waarnemingen aangeeft dat kansen niet in te schatten zijn. Bij de enquêtes ligt dit 

aanzienlijk lager; wel zijn de meeste antwoorden kwalitatief en niet zeer specifiek van aard. 
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Figuur 5.8: Kansen op events in de toekomst 

5.8  IMPACT VAN EVENTS OP DOELSTELLINGEN 

Figuur 5.9 geeft de bevindingen weer met de soorten impact gesorteerd op COSO-doelstelling. 

 

Figure 5.9: Impact op doelstellingen – Resultaten 

Te zien is dat het merendeel van impact verwacht wordt op operationeel vlak, gevolgd door het 

strategische vlak. Compliance doelstellingen worden het op twee na minst geraakt. Een aanzienlijk 

deel van de waarnemingen toont aan dat impact van toekomstige regelgeving niet in te schatten is. 

In Appendix 8.4.2.5.2 zien we daarnaast dat uit de consulting sector blijkt dat financiële instellingen 

de uitkomsten in regelgeving vaak te positief inschatten. 
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6. ANALYTISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de praktijk gespiegeld aan de theorie door het toetsen 

van de hypothese. Daarbij worden de volgende hoofd-en deelvragen beantwoord: 

HOOFDVRAAG ANALYSE: In welke mate sluiten de bevonden risico’s aan op de theorie? 

3a. Waar kunnen de bevonden risico’s worden getypeerd aan de hand van het theoretische 

kader? 

3b. Waar zijn er tegenstrijdigheden met de theorie te vinden? 

3c. Welke bevindingen lijken niet in de theorie te zijn behandeld? 

In tabel 6.1 wordt een overzicht van de hypothese gegeven aan de hand van het theoretische kader 

en de mate waarin zij door de resultaten bevestigd worden. Daarop volgt een beschrijving van de 

mate waarin de theorie dekkend is, waarmee bovenstaande vragen steeds beantwoord worden. 
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Theoretisch aspect Resultaten Theorie/hypothese Hypothese 

bevestigd, 

tegenstrijdig of 

aanvullend? 

Factoren/Event 

cateogorieen 

   

Extern:    

Economisch: capital 

availability, credit 

issuance, default, 

concentration, 

liquidity, Financial 

markets, 

unemployment, 

competition, 

mergers/acquisitions 

Economische factoren bestaan, zij het in 

mindere mate (zowel in onzekerheid als 

uitkomsten) 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor 

wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Hypothese 

bevestigd 

Sociaal Sociale factoren bestaan, zij het in zeer 

kleine mate (zowel in onzekerheid als 

uitkomsten) 

Niet erkend in COSO Aanvulling 

Technologisch De resultaten geven geen aanwijzingen 

voor het bestaan van technologische 

factoren 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor 

wijzigingen/onzekerheid in regelgeving, maar is 

onwaarschijnlijk 

Hypothese 

bevestigd 

Natuurlijk: emissies en 

afval, energie, 

natuurrampen, 

duurzaamheid 

De resultaten geven geen aanwijzingen 

voor het bestaan van factoren in de 

natuurlijke omgeving 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor 

wijzigingen/onzekerheid in regelgeving, maar is 

onwaarschijnlijk 

Hypothese 

bevestigd 

Politiek (Algemeen) Na Legislation/Regulation de belangrijkste 

categorie voor onderliggende oorzaken van 

onzekerheid en definitieve uitkomsten in de 

toekomst 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor 

wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Hypothese 

bevestigd 

(factor geldt in 

hoge mate) 

Governmental Verkiezingen blijken relevante Kan onderliggende oorzaak zijn voor Bevestigd 
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changes onderliggende factor wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Regulation/Legislation Bij lange na de belangrijkste factorcategorie 

voor onzekerheid en definitieve uitkomsten 

in de toekomst 

Belangrijke factor en event category waaruit 

uitkomsten in regelgeving blijken en regels onzeker 

kunnen zijn 

Bevestigd 

(factor geldt in 

hoge mate) 

Public policy Beleidskeuzes overheid blijken relevante 

onderliggende factor 

Kan onderliggende oorzaak zijn voor 

wijzigingen/onzekerheid in regelgeving 

Bevestigd 

Intern  Lobbyen blijkt middelmatige factor te zijn 

voor zowel onzekerheid als definitieve 

uitkomsten 

Niet relevant, behalve waar instelling interacteert met 

regelgever 

Bevestigd  

Beschrijving van 

events 

Speelveld Legislation/Regulation is bij lange 

na het belangrijkst. In geringe mate worden 

ook politieke en economische events 

beschreven. 

 

 

Het gaat om events in het speelveld  

Legislation/Regulation. 

 

Bevestiging en 

aanvulling 

 Het overgrote deel van events sluiten elkaar 

uit en zijn niet opeenvolgend 

 

Kunnen zowel opeenvolgend als alternatief zijn Tegenstrijdig 

 Veelal worden events in de enquêtes 

beschreven in de vorm van een concrete 

uitkomst, maar ook veel in algemene zin 

beschreven; dit zegt iets over verminderd 

kunnen inschatten door de regelgeving. De 

uitspraken in Desk Research bevestigen dit in 

sterke mate 

Beschreven als: Regelgeving uitkomst is X, of Y 

 

Deels 

bevestigd, 

deels 

tegenstrijdig 

Soorten onzekerheid Voorgestelde soorten onzekerheid kloppen; 

daarnaast nog enkele soorten in geringe 

mate bevonden 

Niet besproken in theorie.  

Hypothese: Zoals in de inleiding geïllustreerd laten de 

actualiteiten verschillende soorten onzekerheid zien: in 

ieder geval bestaat er onzekerheid over de definitieve 

eisen, over deadlines, over verwerking van richtlijnen 

Hypothese 

bevestigd, 

Theorie 

aangevuld 
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op EU-niveau in nationale wetgeving en over 

tegenstrijdige regelgevingen op hetzelfde thema. 

Daarmee worden events verwacht die definitieve 

uitkomsten van deze aspecten beschrijven 

Ook hier geldt dat de hypothese zowel op de 

onzekerheid, als op events in de toekomst van 

toepassing is. 

Kans Kwantitatief (tussen 0 en 1) of kwalitatief 

(hoog/midden/laag), daarnaast midden-

hoog en laag-midden 

Kwantitatief (tussen 0 en 1) of kwalitatief 

(hoog/midden/laag) 

 

 Overgrote deel kansen is onduidelijk en niet 

te definieren. In de enquêtes zijn vaak wel 

(kwalitatieve) schattingen gemaakt; echter 

werd hier wel specifiek naar gevraagd. De 

desk research laat veel waarnemingen zien 

waaruit blijkt dat specifiek kansen moeilijk in 

te schatten zijn. Onzekerheid beinvloedt dus 

het inschattingsvermogen. 

Geen specifieke theorieën die mate van inschatten 

kans voorschrijft 

Aanvulling 

 Niet geheel gelijkmatig verdeeld; twee keer 

zoveel ‘hoge’ kansen als ‘midden’ en 

‘laag’. Dit kan ook een bias zijn; men is 

overtuigd dat de kans hoog is dat de zelf 

geformuleerde events zich zullen voordoen. 

Er kan worden gezegd dat kansen vrij gelijkmatig zijn 

verdeeld, anders is regelgeving immers niet (heel) 

onzeker. Dit is alleen van toepassing op toekomstige 

events en niet op de onzekerheid zelf; het is immers al 

duidelijk dat onzekerheid bestaat. 

Tegenstrijdig 

met hypothese 

Impact    

Strategisch Belangrijkste impactcategorie van 

onzekerheid.  

Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen 

impact hebben op strategische doelstellingen. Zou de 

nadruk moeten hebben 

Bevestiging 

hypothese 

Operationeel Belangrijkste impactcategorie van 

onzekerheid en uiteindelijke regelgeving 

Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen 

impact hebben op operationele doelstellingen 

Bevestiging 

hypothese 

Rapportage De resultaten weerspiegelen 

rapportagedoelstellingen in geringe mate 

Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen 

impact hebben op rapportagedoelstellingen 

Bevestiging 

hypothese, in 

mindere mate 
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Compliance Op 1 na laagste impactcategorie in 

onzekerheid. Op 2 na hoogste 

impactcategorie in uiteindelijke uitkomsten. 

Dus zeker niet de belangrijkste categorie. 

Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen 

impact hebben op compliance-doelstellingen 

Bevestiging 

hypothese in 

sterke mate 

Financieel De resultaten weerspiegelen financiële 

impact op middelmatig niveau 

Onzekerheid en definitieve regelgeving kunnen 

impact hebben op financiële doelstellingen 

Bevestiging 

hypothese  

Algemeen Impact wordt ook in algemene zin 

beschreven als hoog, deze categorie kwam 

middelmatig vaak voor. Dit laat zien dat de 

impact niet altijd goed kan worden geduid. 

Niet erkend (maar begrijpelijk; het is immers beter om 

een categorie toe te kennen aan een doelstelling) 

Aanvulling 

Andere theoretische 

aspecten 

   

Definities 

Compliance/Legal 

Risk 

Onzekerheid leidt tot meer dan alleen het 

traditionele compliance risico van ‘niet 

voldoen’  

Bestaande begrippenkaders risicomanagement 

moeten worden uitgebreid. 

Bevestiging 

hypothese 

(onzekere 

regelgeving 

heeft impact 

op 

risicomanage

ment) 

Tabel 6.1: Toetsing hypothese 
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7. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag van dit onderzoek beantwoord, te weten: 

Tot welke risico’s leidt de onzekerheid over de uitkomsten van regelgeving na de financiële crisis van 

2008 voor financiële instellingen?' 

Daarnaast worden aanbevelingen gepresenteerd. 

7.1  CONCLUSIE  

Op basis van dit onderzoek kan het volgende worden geconstateerd: 

 Onzekere regelgeving blijkt inderdaad tot risico’s te leiden, waaronder meer soorten risico’s 

dan alleen compliance risico’s. Daarbij worden alle COSO-impactcategorieen, te weten 

strategisch, operationeel, financieel, rapportage en compliance geraakt. 

 Met name leidt de onzekerheid tot strategische en operationele risico's; compliance risico is 

dus niet het belangrijkste effect van de onzekerheid. 

 De belangrijkste factoren van zowel onzekerheid en toekomstige uitkomsten liggen, zoals 

verwacht, in sterke mate in het speelveld van regelgeving en politiek.  Hetzelfde geldt voor de 

speelvelden waarin events in de toekomst plaatsvinden. De hypothese op het gebied van 

factor- categorieën kloppen daarmee in sterke mate. 

 Events sluiten elkaar veelal uit en zijn niet opeenvolgend. Dit is een opmerkelijke bevinding 

omdat dit wel te verwachten is op basis van alle complexiteit en afhankelijkheden tussen 

regelgevingen. 

 De COSO-speelvelden zijn dekkend voor dit onderzoek en het blijkt ook dat deze elkaar 

onderling kunnen beïnvloeden, zoals COSO ook stelt. Niet alleen acties van regelgevers zelf 

heeft effect op financiële instellingen, maar de (onzekerheid van) regels kan ook bijvoorbeeld 

financiële markten treffen en daardoor indirect de instellingen. Ook blijkt dat financiële 

instellingen soms zelf voor onzekerheid zorgen door lobbyen. 

 De belangrijkste soorten onzekerheid liggen op het gebied van inhoud (deze is onduidelijk of 

nog niet definitief), onduidelijkheid over hoe EU-richtlijnen naar nationale regelgeving worden 

vertaald, onduidelijke deadlines en onzekerheid in het algemeen. 

 Samengenomen zijn kansen vaak niet goed in te schatten en worden events in algemene zin 

beschreven, hoewel de enquêtes wel concrete event-beschrijvingen kennen. 

 Ten aanzien van impact blijkt dat: 

o De belangrijkste soorten impact van onzekerheid en van toekomstige uitkomsten: 

strategisch en operationeel. 

o Ook financiële en rapportagerisico's worden ondervonden, zij het in mindere mate. 

o Er blijkt bij de impact van onzekerheid verder een nadruk te liggen op strategische 

doelen te liggen; dit is een enigszins verrassende bevinding aangezien operationele 

impact (oftewel: resource allocatie) meer voor de hand ligt. De strategische impact 

van onzekerheid is dus groter dan verwacht. Deze bevinding kan verklaard worden 

doordat besluitvorming door onzekere regels sterk wordt bemoeilijkt. De operationele 

impact blijft echter nog steeds aanzienlijk. 

 Ten aanzien van de onzekerheid blijkt het volgende: 

o Financiële instellingen blijken moeite te hebben met het duiden van factoren, events, 

kans en impact in de toekomst. Dit is op zichzelf al een belangrijk risico omdat men 

zonder goed ingeschatte risico’s ook de verkeerde preventieve maatregelen zou 
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kunnen nemen; en het blijkt uit de resultaten dat men in het heden al maatregelen 

neemt om voor te sorteren op de definitieve regels. Daarnaast blijken instellingen ook 

in de ‘onzekere periode’ nog kans te lopen op impact op hun doelstellingen; 

bijvoorbeeld door het maken van onnodige implementatiekosten en vertraagde 

en/of suboptimale besluitvorming. 

o De risico's van onzekere regelgeving blijken dus, zoals in het theoretisch kader werd 

voorgedragen, beter te worden verklaard door niet alleen te kijken naar de mogelijke 

uitkomsten in de toekomst, maar ook de onzekerheid zelf te verklaren, omdat deze 

impact kan verschillen van de uitkomsten in de toekomst. In het tweede geval blijkt de 

nadruk ook op een ander vlak (strategisch) te liggen dan bij impact van de 

uiteindelijke events (operationeel).  

7.2  AANBEVELINGEN 

 De ‘onzekerheid van risico’s’ zou meer verdieping moeten krijgen in de 

risicomanagementtheorie; met name wanneer deze hoog en complex is en leidt tot 

verminderde inschattingen van (toekomst)risico’s. Daarbij moet de nadruk liggen op de 

onderliggende dynamiek van het inschatten van events, oorzaken, kans en impact. DIt 

onderzoek laat zien dat dat nuttig is voor onzekere regelgeving, maar hetzelfde kan van 

toepassing zijn op andere speelvelden. De COSO-methodiek kan dus ook hier op de 

onzekerheid zelf worden toegepast, in plaats van alleen inschattingen voor de toekomst. 

 Bestaande definities van Legal en Compliance Risk zouden ook de effecten van onzekere 

regelgeving moeten ondervangen, in plaats van de regels zelf te zien als een onveranderend 

aspect. 

 Figuur 4.5 kan gebruikt worden als een basiskader voor het analyseren van risico’s van 

onzekere regelgeving, maar ook onzekerheden van andere aard die tot risico’s kunnen 

leiden. Het uitgebreid analyseren van de oorzaken van onzekerheid is waarschijnlijk minder 

interessant voor de financiële sector; de impact van onzekerheid is echter wel zeer relevant 

en kan inzicht bieden in huidige effecten op de instellingen. 

 Aangezien het maken van inschattingen over de toekomst moeilijk blijkt te zijn lijkt een 

aanvullend probleemoplossend onderzoek op zijn plaats. 

 Toezichthouders zouden de impact van de veelheid aan regelgeving kunnen verminderen 

door bijvoorbeeld meer gecoördineerde regels uit te brengen. 
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8.3  BUSINESS RISK TAXONOMY 

Internal processes 

Financial 

Liquidity risk 

Credit risk 

- Default 

- Exposure 

- Recovery 

- Counterparty 

Borrowing risk 

Currency risk 

Funding Risk 

Foreign investment risk 

Derivatives 

Operational 

Strategy 

- Objectives 

- Business plan 

- New business 

development 

- Resources 

- Stakeholder interests 

- Corporate experience 

- Reputation 

People 

- HR management 

practices 

- Salaries 

- Regulatory & statutory 

requirements 

- Staff constraints 

- Staff dishonesty 

- Risk management 

system 

- Health & safety 

Processes & systems 

- Controls 

- Regulatory & statutory 

requirements 

- Continuity 

- Indicators of loss 

- Transactions 

- Computers/IT system 

- Knowledge 

management 

- Project management 

External events 

- Change management 

- Business 

continuity/interruption 

Outsourcing 

Technological 

Software 

MISs 

Intranets 

Telematics 

Information assets 

Communication 

Broadband 

Video conferencing 

E-commerce 

E-mail 

Control technology 

CAD 

CAM 

FMS 

Mechatronics 

MRP 

Operational research 

IT Governance 

Investments 

IT Projects 
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Project 

Embedding project risk 

management 

Risk management process 

Project team 

Optimism bias 

Tools 

Techniques 

Ethical 

Source 

Recognition 

Factors that affect ethics 

Risk events 

Implementation 

Health & Safety 

Health & safety system 

Workplace precautions 

Contribution of human error to 

disasters 

Improving human reliability in 

the workplace 

Risk management best practice 

Business Operating Environment 

Economic 

Macroeconomics 

Microeconomics 

Government policy 

Aggregate demand 

Aggregate supply 

Employment levels 

Inflation 

Interest rates 

House prices 

International trade & 

protection 

Currency risk 

Environmental 

Energy sources 

Use of resources 

Pollution 

Global warming 

Levies/emission control 

Environmental sustainability 

Legal 

Companies 

Intellectual property 

Employment law 

Contracts 

Criminal liability 

Computer misuse 

Political 

Contracts 

Transition economies 

Fiscal policies 

Pressure groups 

Terrorism & blackmail 

Market 

Market structure 

- Number of firms 

- Barriers to entry 

- New entrants 

- Homogenous goods 

- Knowledge 

- Relationships 

Product life cycle stage 

Alternative strategic directions 

Acquisitions 

Game theory 

Price elasticity 

Distribution strength 

Social 

Education 

- General level 

- Language skills 

Population movements 

- Location 

- Age mix 

- Pensions 

- ‘Grey marker’ 

Socio-economic patterns 

Crime 

- Business vulnerability 

- Staff relocation 

Lifestyles & social attitudes 

Tabel 8.2 Business Risk Taxonomy model 
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8.4.  OVERZICHT THEORIE ONZEKERE REGELGEVING 

 

Artikel Industrie Factor Event Kans Impact 

Algemene theorie over ‘Legal Risk’ 

Tsui (2013) 

Legal risk 

definitie 

Algemeen Legal environment 

(extern) 

Alle mogelijke events - Alle mogelijke impact 

 

Chapman 

(2011) Legal 

risk definitie 

Algemeen Gebreken in interne 

omgeving  

Wetsovertredingen  - Boetes overtredingen 

(compliance objectives) 

 

Johnson & 

Swanson 

(2007) 

Algemeen Legal Risk moet tezamen met andere risico’s worden gemanaged 

(generieke opmerking, n.v.t. op assen) 

 

Micro-

economische 

theorie 

Algemeen Onzekere 

regelgeving 

Allerlei soorten 

events 

- Alle soorten objectives: naast 

compliance ook strategisch, 

operationeel, rapportage 

 

Financial Services 

McCormick FS Politiek risico (externe 

omgeving) 

 

Wetswijzigingen - - 

Basel comité: 

Legal risk 

definitie 

FS  Blootstelling aan 

boetes en andere 

verliezen als gevolg 

van correcties door 

toezichthouders 

 Juridische contracten 

 Boete wordt 

opgelegd/ander 

verlies wordt 

geleden 

 Juridische 

tegemoetkominge

- Boetes. tegemoetkomingen 

en andere verliezen 
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met andere partijen 

 

n met andere 

partijen 

Industries other than financial services 

Tsui (2013) 

Investeringsbe

slissing 

Non-FS Onzekere regelgeving 

 

(n.v.t.; 

investeringsbeslissing) 

n.v.t. Minder markttoetreding bij fusies 

& overnames 

 

Hoffman, 

Trautmann, & 

Schneider 

(2008) 

Non-FS Onzekere regelgeving - - Strategisch: organisatie investeert 

minder in duurzame 

technologieën 

 

Erzurumlu 

(2013) 

Non-FS Onzekere regelgeving - - Strategisch: organisatie investeert 

minder in duurzame 

technologieën 

 

Montalvo & 

Kemp (2008) 

Non-FS Regelgeving - - Strategisch: Regelgeving is een 

van de drie belangrijkste 

drijfveren voor innovatie door 

bedrijven 

 

Tabel 8.3 Inkadering van ‘risico’s onzekere regelgeving’ in bestaande literatuur
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8.5  GEDETAILLEERD OVERZICHT RESULTATEN 

In deze paragraaf wordt een gedetailleerd overzicht van de desk research- en enquêteresultaten 

gegeven.  Eerst volgt in  subparagraaf 8.4.1 een uitleg van hoe de data zijn opgesteld en 

geaggregeerd. N.B.: de datapunten per individuele deelnemer van de enquête zijn in deze scriptie 

omwille van de vertrouwelijkheid niet inzichtelijk gemaakt. Deze is eventueel opvraagbaar door de 

scriptiebegeleider/tweede lezer. 

8.5.1. UITLEG OPSTELLING DATA 

In de desk research zijn uitspraken over onzekere regelgeving in artikelen verzameld; in de enquête 

zijn antwoorden van respondenten verzameld. Om vervolgens de data uit desk research en enquêtes 

met elkaar vergelijkbaar te maken werden zij beiden verwerkt tot een resultatenoverzicht (in 

spreadsheet-vorm) met steeds dezelfde kenmerken. Subparagraaf 8.4.2 geeft een toelichting van de 

kernelementen van het spreadsheet-overzicht. 

8.5.1.1. UITLEG KERNELEMENTEN SPREADSHEET 

 Desk research Enquêtes 

Waarneming 

(‘rij’)25 

een uitspraak (‘quote’) die is 

gedaan over onzekere regelgeving 

in een artikel. In eenzelfde artikel 

kunnen verschillende waarnemingen 

worden gedaan. 

een antwoord gegeven door een 

individu op een vraag in de enquête 

. 

Kenmerk 

(‘kolom’) 

Een aspect van de hoofdvraag 

waar inzicht over wordt verkregen 

met behulp van de uitspraken in 

artikelen. Bijvoorbeeld: oorzaak 

onzekerheid, oorzaak event, impact 

etc. 

Een aspect van de hoofdvraag waar 

inzicht over wordt verkregen met behulp 

van de antwoorden op de enquêtes. 

Bijvoorbeeld: oorzaak onzekerheid, 

oorzaak event, impact etc. 

Datapunt26 

(‘cel’) 

Een specifiek kenmerk van een 

specifieke waarneming. N.B. uit 

eenzelfde uitspraak kan over 

meerdere kenmerken informatie 

worden verkregen. Datapunten 

vormen de  resultaten van dit 

onderzoek. 

Een specifiek kenmerk van een 

specifieke waarneming. N.B. uit 

eenzelfde antwoord kan over meerdere 

kenmerken informatie worden 

verkregen. Datapunten worden vormen 

de resultaten van dit onderzoek. 

Tabel 8.4 : Toelichting bij begrippen die gebruikt worden om de data te duiden. 

                                                      

25 Over welke kenmerken een waarneming inzicht verleent hangt af van de inhoud van de waarneming. Niet elk kenmerk is 

van toepassing op elke waarneming. In de zin ‘Banken worden sinds de financiële crisis geteisterd door steeds opschuivende 

deadlines en wijzigende regels.’ worden bijvoorbeeld geen uitspraken gedaan over de impact van deze onzekerheid op 

banken.  

26 Het is mogelijk dat er per kenmerk/waarneming combinatie meerdere datapunten zijn. Voorbeeld: in een bepaalde 

uitspraak kunnen meerdere aanwijzingen bestaan over het soort onzekerheid bestaat. Uit de voorbeeldzin: ‘Banken worden 

sinds de financiële crisis geteisterd door steeds opschuivende deadlines en wijzigende regels.’ blijkt bijvoorbeeld dat de 

onzekerheid zowel bestaat uit 1) onzekere deadlines en 2) onzekere inhoud. Dit resulteert in twee datapunten. 
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Dit leidt tot het volgende (voorbeeld)overzicht: 

Waarneming Kenmerk 1 (bijv. 

‘oorzaak 

onzekerheid’) 

Kenmerk 2 (bijv. 

‘impact 

onzekerheid’) 

Kenmerk 3 (bijv. 

‘Oorzaak event’) 

…etc. 

Uitspraak 1 (desk 

research) 

Oorzaak X Impact X Oorzaak Y …etc. 

Uitspraak 2 (desk 

research) 

Oorzaak Y Impact X Oorzaak Z …etc. 

Antwoord 1 

(enquête) 

Oorzaak Z Impact Y Oorzaak X …etc. 

Antwoord 1 

(enquête) 

Oorzaak Y Impact Y Oorzaak Z …etc. 

…etc. …etc. …etc. …etc. …etc. 

Tabel 8.5 : Voorbeeld gedetailleerd overzicht resultaten 

8.5.1.2. UITLEG KENMERKEN (‘KOLOMMEN’) 

Zowel bij de desk research als de enquêteresultaten werden dezelfde kenmerken overzichtelijk 

gemaakt (die in sommige gevallen iets anders heten, maar wel over dezelfde data gaan). In 

onderstaande tabel 6.2 volgt een uitleg van de kenmerken die per kolom worden beschreven.  

  

Kenmerk  Omschrijving 

G
e

g
e

v
e

n
s 

ID
 

Desk research: 

ID Quote 

Enquêtes: 

ID Antwoord 

 

De nummering van de waarnemingen in artikelen 

 

De nummering van de waarnemingen in enquêtes 

In
p

u
t 

v
o

o
r 

h
e

t 

o
n

d
e

rz
o

e
k
 

Desk research: 

Quote 

 

Enquêtes: 

Antwoord  

 

 

De specifieke uitspraak die gedaan wordt die relevant is 

voor de hoofdvraag 

 

Het antwoord dat een deelnemer heeft gegeven op een 

vraag 

C
o

n
te

x
t 

Desk research: 

Achtergrondtekst 

 

Enquêtes: 

Extra gegeven 

toelichting  

 

Extra tekst uit het artikel rondom de daadwerkelijke quote, 

met als doel meer context te bieden over de waarneming 

 

Indien de deelnemer m.b.t. deze vraag de box ‘Licht uw 

antwoord toe’ heeft ingevuld, vindt men extra toelichting 

bij het antwoord 
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B
ro

n
g

e
g

e
v
e

n
s 

Desk research: 

Artikel, Auteur, 

Naam publicatie, 

datum of jaar 

publicatie, regels of 

pagina’s, URL 

Enquêtes: 

Vraag, 

Geïnterviewde 

 

De brongegevens van de waarneming 

 

 

 

 

De vraag waarop antwoord gegeven wordt en het ID-

nummer van de deelnemer die het antwoord geeft 

 

In
te

rp
re

ta
ti
ie

 

K
e

n
m

e
rk

e
n

 a
lg

e
m

e
e

n
 

Desk research en 

Enquêtes: 

Sub-industry 

De industrie binnen de financiële sector waar de 

waarneming om gaat. Als het om de gehele financiële 

sector gaat, wordt deze kolom als ‘Algemeen’ aangemerkt 

Desk research en 

Enquêtes: 

Welke FS 

regelgeving(en) 

Op welke regelgeving of regelgevingen in de financiële 

sector deze waarneming betrekking heeft 

Desk research en 

Enquêtes: 

Soort onzekerheid 

Een typering van de onzekerheid; heeft deze bijv. met de 

inhoud, deadline, cascadering naar nationale regelgevers 

te maken 

Desk research en 

Enquêtes: 

Oorzaak 

onzekerheid 

De reden dat de onzekerheid is ontstaan 

Desk research en 

Enquêtes: 

Impact onzekerheid 

Het effect van het feit dat er onzekerheid is 

Th
e

o
re

ti
sc

h
e

 t
y
p

e
ri
n

g
 

Desk research en 

Enquêtes: 

Evt. andere 

opmerkingen bij de 

onzekerheid 

Deze kolom is bedoeld om evt. andere inzichten m.b.t. de 

onzekerheid te ondervangen, die tot nieuwe inzichten 

kunnen leiden die buiten soort, oorzaak en impact vallen 

Desk research en 

Enquêtes: 

4 kolommen: COSO-

kenmerken 

(oorzaak, event, 

kans, impact op 

strategische doelen) 

De bekende risico-componenten die we zien in COSO en 

andere theorie (zie voor toelichting Hoofdstuk 5) 

Tabel 8.6: Toelichting bij de kenmerken in de grijze kolommen 
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8.5.2. CATEGORISATIES VAN DATAPUNTEN PER KENMERK 

In deze paragraaf worden de individuele datapunten gepresenteerd, gegroepeerd per kenmerk. 

8.5.2.1. OORZAKEN ONZEKERHEID 

8.5.2.1.1. DESK RESEARCH 

COSO-
factor 
categorie 

Sub-categorieën  Rijlabels Aantal van 
Oorzaak 
onzekerheid 

Regelgeving Algemeen Algemeen 7 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

EU-regelgevers  1 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

EU-regelgevers 
Oorzaken daarvan:  
Afhankelijkheid van specifieke marktpartijen (trading venues) 
 
 

1 

Regelgeving Werkwijze 
regelgever 

Het zo streng mogelijk willen zijn door sommige regelgevers (leidt 
tot inconsistentie) 

1 

Regelgeving Nationale 
regelgevers/toezicht 

Nationale regelgevers 
Oorzaak daarvan: EU-regelgevers 

1 

Regelgeving Nationale 
regelgevers/toezicht 

Nationale regelgevers. Oorzaak daarvan; complexiteit van het 
onderwerp 

1 

Regelgeving Samenwerking 
regelgevers 

Onvoldoende samenwerking tussen jurisdicties 3 

Politiek Algemeen Politiek 1 

Politiek Algemeen Verkiezingen 1 

Politiek Algemeen Politiek debat over de toekomst van bankieren en daarmee de 
onzekerheid over toekomstige bankactiviteiten/politieke kritiek op 
banken 

1 

Politiek Algemeen Politieke inmenging   1 

Politiek Algemeen Politieke inmenging in jarenlang opgebouwde regelgeving 2 

Regelgeving Werkwijze 
regelgever 

Regelgever wijzigt alsnog regelgeving die officieel al was 
gefinaliseerd (no-action letters) 

1 

Regelgeving Werkwijze 
regelgever 

Regelgevers hebben onvoldoende guidance gegeven 2 

Regelgeving Timing regelgever Regelgevers nog niet klaar 2 

Regelgeving Samenwerking 
regelgevers 

Regelgevers reageren zowel lokaal als globaal op de crisis 1 

Regelgeving Samenwerking 
regelgevers 

Regelgevers werken onvoldoende samen 1 

Regelgeving Gebrek aan visie bij 
regelgever 

Regelgevers zijn niet duidelijk over welke data ze precies vragen 1 

Regelgeving Gebrek aan visie bij 
regelgever 

Regelgevers/overheid weten niet welke kant op te gaan 1 

Regelgeving Algemeen Regelgeving is voor banken per definitie instabiel 1 

Regelgeving Complexiteit thema Regels zijn van elkaar afhankelijk 1 

Regelgeving Complexiteit thema uitdaging in toepassen begrippen en bepalen scope (economic 
equivalence, stellen limieten) 

1 

Regelgeving Timing regelgever VS regelgevers nog niet klaar 1 

Regelgeving Algemeen Wijzigingen in vooruitzichten regelgeving 2 
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  Eindtotaal 36 

8.5.2.1.2. ENQUÊTES 

COSO-
factor 
categorie 

Categorieën 
Oorzaken van 
onzekerheid - 
Enquêtes 

Rijlabels Aantal van 
Oorzaak 
onzekerheid 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

 
Transitie naar EU-niveau toezicht 

1 

Regelgeving Complexiteit thema Afhankelijkheden tussen regelgeving 1 

Regelgeving Complexiteit thema complexiteit, de regelgeving wil klanten op basis van definities 
kunnen kaderen. Dat is niet altijd sluitend. 

1 

Regelgeving Timing regelgever DNB heeft migratieplan nog niet getoetst 1 

Economisch Algemeen Economische recessie of andere economische ontwikkeling(en) 5 

Regelgeving Samenwerking 
regelgevers 

EIOPA en DNB parallel run inhoudelijke issues 1 

Regelgeving Algemeen EU regelgever wijkt met Level 2 teveel af van de Level 1. Daardoor is 
Level 2 niet meer een uitwerking van Level 1, eerder een 
omwenteling 

1 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

EU- toezichthouders (EBA) zorgen niet voor voldoende duidelijkheid 14 

Regelgeving Algemeen Hoeveelheid regelgeving 1 

Regelgeving Timing regelgever Lange doorlooptijd aankondiging-finalisatie regelgevingen 1 

Industrie Lobby-activiteiten lobby activiteiten voor belangen organisaties 1 

Industrie Lobby-activiteiten Lobby-activiteiten door andere financiële instellingen 7 

Industrie Lobby-activiteiten Lobby-activiteiten door onze organisatie 4 

Regelgeving Timing regelgever MinFin is overbelast met implementeren Europese regelgeving en 
schrijven nationale wetgeving 

1 

Regelgeving Nationale 
regelgevers/toezicht 

Nationale toezichthouders (DNB, AFM) zorgen niet voor voldoende 
duidelijkheid 

9 

Economisch Financiële markten Ontwikkelingen op de financiële markten 7 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

Overgang van DNB naar ECB 1 

Politiek Algemeen Politiek neemt niet in acht hoeveel impact de onzekerheid heeft op 
de implementatiekeuzes van banken en met de benodigde tijd 

1 

Politiek Algemeen Politieke onzekerheid (bijv beleidskeuzes door overheid) leidt tot 
het niet zeker kunnen stellen van regelgeving door toezichthouders 

13 

Sociaal Algemeen Sociaal-demografische ontwikkeling(en) 3 

Regelgeving Samenwerking 
regelgevers 

Zeer groot probleem is dat wetgeving in verschillende jurisdicties 
allemaal hun oorsprong vinden in de G20 besluiten uit 2009, per 
jurisdictie zijn/worden uitgewerkt. Die uitwerkingen lijken op elkaar 
en verschillen ook. Internationale instellingen moeten 
tegeleijkertijd overal aan voldoen. Erkennen van elkaars jurisdicties 
bestaat slechts mondjesmaat. 

1 

  Eindtotaal 75 
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8.5.2.2. IMPACT VAN ONZEKERHEID 

8.5.2.2.1. DESK RESEARCH 

COSO impact-
categorie 

Evt. sub-
categorie 

Impact nu, op 
inschattingen of leidt het 
tot mitigatie? 

Rijlabels 

Operationeel Kosten Impact op heden Aan het begin van de onzekerheid werden hoge 
kosten gemaakt die nu naar het blijkt, lager 
hadden gekund 

Operationeel Kosten Leidt nu tot mitigatie Aanpakken voor implementatie verschillen sterk, 
maar er ontstaat nu een tendens om te 
implementeren tegen zo laag mogelijke kosten. 

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Aanzienlijke impact op BAU-besluiten 

Operationeel Planning Impact op heden Aanzienlijke impact op planning 

Operationeel Kosten Leidt nu tot mitigatie Banken kiezen voor de goedkoopste 
implementatiemethode (de 'zes min') 

Compliance Lobbyen Impact op heden Banken krijgen meer kans om de definitieve regels 
te beinvloeden 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Banken kunnen hun projectscope, -planning en -
budget niet goed bepalen en moeten deze 
tussentijds aanpassen 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Leidt nu tot mitigatie Banken moeten goed de tweede- en 
derdegraadseffecten begrijpen t.a.v. sturen op 
regulatory capital -> grondige analyse nodig voor 
er besluiten worden genomen 

Strategisch Pricing Impact op inschattingen 
toekomst 

Banken weten niet hoe ze hun producten moeten 
prijzen 

Compliance Risk of non-
compliance 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Banken weten niet of ze in stress-scenario's zullen 
voldoen aan minimum kapitaaleisen. 

Strategisch Business 
model 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Banken weten niet welke segmenten ze zich in 
willen begeven 

Algemeen Algemeen Impact op inschattingen 
toekomst 

Bedrijven hebben onzekerheid over de limieten en 
begrippen zoals economic equivalence. 'Hoe 
begrippen als economic equivalence worden 
toegepast kan tot grote verschillen in impact leiden 
voor bedrijven. 

Operationeel Mitigatie Leidt nu tot mitigatie Bedrijven kiezen voor de simpelste (handmatige), 
goedkoopste oplossingen en investeren niet in 
betere IT-oplossingen omdat men daarvoor beter 
zou moeten weten wat de regelgeving vereist. 
Daardoor is de data-output ook niet optimaal. 
Gevolg; de voordelen van trade reporting worden 
niet volledig behaald. 

Operationeel Kosten Leidt nu tot mitigatie Bedrijven moeten die weg kiezen waarvan ze 
denken dat die de minste aanpassingen nodig 
heeft in de toekomst, gebaseerd op hun 
inschattingen. Fundamentele wijzigingen in 
business niet nodig; wel bewuste omgang met 
gewijzigde regelgeving in de toekomst 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Bemoeilijkte operaties 

Compliance Mitigatie Leidt nu tot mitigatie Challengen limieten door marktpartijen 
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Compliance Inconsistent
ies 

Impact op heden Data worden op zeer uiteenlopende manieren 
gepresenteerd en stroken daardoor niet met elkaar 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden De waarde van dividend kunnen uitkeren is nu 
verder veel hoger. 

Externe effecten Economie Impact op heden Dempt economische groei 

Externe effecten Stakeholder 
manageme
nt 

Impact op heden Dialoog tussen toezichthouders en banken is 
voorzichtig en indirect 

Strategisch Aannames Leidt nu tot mitigatie Er moeten voorspellingen gedaan worden over 
regelgeving in de toekomst, o.b.v. daarvan moet 
men aannames maken - en daaruit conclusies 
trekken over de benodigde resources voor 
implementatie- worden belangrijk.  

Strategisch Besluitvorm
ing 

Leidt nu tot mitigatie Er volgt een 'wait & see'-aanpak. 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Er worden betere inschattingen gemaakt over de 
langere termijn (events en kans daarop) 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Europese M&A-markt loopt vast 

Financieel Kapitaal Impact op heden Extra kapitaalbuffers nodig. 

Algemeen Versterkte 
onzekerhei
d 

Algemeen Gecombineerd met de strakke deadlines, hoge 
boetes bij non-compliance en andere risico's in de 
omgeving is onzekerheid zeer impactvol. 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Impact op heden Geen mogelijkheid om expertise effectief in te 
zetten om de juiste implementatie uit te kiezen en 
uit te voeren. 

Strategisch Business 
model 

Impact op heden Groter bewustzijn over duurzaam bankieren in de 
zin van het niet langer de focus leggen op 
omzet/winst (maar ook op liquiditeit, kredietrisico 
en kapitaal) 

Strategisch Business 
model 

Impact op heden Het bouwen van een bedrijfsmodel dat voldoet aan 
alle compliance eisen wordt bemoeilijkt 

Strategisch Aannames Impact op heden Het maken van aannames is nodig.  

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Het nemen van (tactische) bedrijfsbeslissingen 
wordt bemoeilijkt. 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Het totale effect van het pakket aan regels is 
onduidelijk, bijvoorbeeld op resource- of 
productniveau. Heldere en grondige analyses nodig 

Strategisch Business 
model 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Impact (toekomstig bankenlandschap) niet 
duidelijk. Niet duidelijk wat de beste manier is om 
in te spelen op de regelgeving. 

Strategisch Business 
model 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Impact op bankstructuur onduidelijk. 

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Impact op bedrijfsbeslissingen, risicomitigatie en 
hedging principes 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Impact op het vermogen tot juiste inschattingen 
maken (event, kans, impact van events) 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Impact van implementatiekeuzes wordt vergroot 
(zowel in positieve als negatieve zin) 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Implementatie niet mogelijk, dus regelgeving moet 
wel veranderen. De vraag is hoe. 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Implementatie wordt bemoeilijkt. 

Financieel Financiële Impact op heden In dit voorbeeld heeft de onzekerheid met name 
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markten invloed op de marktwaardering van banken. 
Markt waardeert banken anders; extra EV wordt 
nu hoger gewaardeerd. 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Investeringen worden tegengehouden  

Strategisch Strategie Impact op heden Leidt tot ongelijk speelveld over de landen heen. 
Banken verplaatsen daardoor soms hun 
focus/hoofdkwartier en diepere 
herstructureringen blijven uit 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Markt reageert op onzekerheid door 
aandelenprijzen instabiel te prijzen 

Operationeel Kosten Impact op heden Meer kosten 

Algemeen Algemeen Impact op inschattingen 
toekomst 

Meer risico's (oftewel meer onduidelijkheid over 
de toekomst) 

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Men moet tactische beslissingen nemen t.a.v. 
implementatie; systemen en andere resources. 
Echter lukt dit niet altijd. 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Neerwaartse druk op aandelenprijzen.  

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Negatief effect op financiële sector en markt als 
geheel 

Financieel Kapitaal Impact op heden Negatief effect op langetermijn-kapitaalplanning.  
Sommige banken sorteren hierop voor door te 
ringfencen en de operaties van hun belangrijkste 
business aan te moedigen, hun bedrijfsmodel aan 
te passen door operaties te decentraliseren 
(efficiencyverbetering en kostenverlaging) 

Compliance Compliance Impact op heden Negatieve consequenties voor compliance. 

Financieel Kapitaal Impact op heden Negatieve consequenties voor kapitaalallocatie 

Operationeel Planning Impact op heden Negatieve consequenties voor planning 

Strategisch Strategie Impact op heden Negatieve consequenties voor strategiebepaling 

Strategisch Strategie Impact op inschattingen 
toekomst 

Onduidelijkheid over concurrentiepositie 

Strategisch Pricing Impact op inschattingen 
toekomst 

Onduidelijkheid over de prijsstelling bij 
frontloading 

Strategisch Strategie Impact op inschattingen 
toekomst 

Onduidelijkheid over het ontstaan van een level 
playing field 

Strategisch Winstmarge
s 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Onzekerheid over winstmarges wordt vergroot 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Operationele complexiteit voor banken m.b.t. de 
implementatie 

Operationeel Operatione
el 

Impact op heden Operationele mismatches waardoor de industrie 
haar trades niet goed kan uitvoeren 

Operationeel Planning Impact op heden Planning wordt bemoeilijkt 

Operationeel Expertise 
en inzicht 

Impact op inschattingen 
toekomst 

Praktische impact niet goed te herleiden 

Strategisch Winstmarge
s 

Impact op heden Risicopremie omhoog. Onzekerheid over 
winstmarges wordt vergroot(inhoud eisen immers 
niet duidelijk) 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Schaalvoordelen behalen wordt bemoeilijkt 

Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Standaardisatie wordt bemoeilijkt, waardoor 
datakwaliteit en consolidaties niet optimaal 
verlopen 
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Operationeel Implementa
tie 

Impact op heden Standaardisering implementatie behalen wordt 
bemoeilijkt 

Strategisch Strategie Impact op heden Strategic paralysis' en bemoeilijking planning 

Strategisch Strategie Impact op heden Strategic paralysis', omdat impact hoog is, maar 
ook onduidelijk 

Strategisch Strategie Impact op heden Strategie clearinghouse beinvloed; ze sluiten zich 
niet aan bij de standardized clearing house 

Strategisch Strategie Impact op heden Strategische keuzes (segment) werd beinvloed. 

Financieel Financiële 
markten 

Impact op heden Verlamming' van marktactiviteiten en 
investeringen. 

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Verzekeraars moeten overgaan op tactische 
beslissingen, in plaats van een duidelijke strategie 
vooruit te kiezen 

Strategisch Besluitvorm
ing 

Impact op heden Verzekeraars willen niet de eerste zijn om een 
oplossing t.a.v. regelgeving implementatie te 
bedenken. Er wordt daarom geen richting vooruit 
gekozen 

Operationeel Operatione
el 

Impact op heden Vroeger moeten implementeren dan gepland 
(operationele consequenties) 

   Eindtotaal: 74 

N.B.: ‘Planning wordt bemoeilijkt’ werd tweemaal geobserveerd. 

8.5.2.2.2. ENQUÊTES 

COSO-categorieen 
impact 

Evt. sub-categorieen Impact nu, op inschattingen of 
leidt het tot mitigatie? 

Rijlabels 

Algemeen Aannames Impact op inschattingen 
toekomst 

Aannames doen over definitieve 
inhoud 

Operationeel Implementatie Impact op heden aannames hebben effect op resource 
benodigdheden, team processes en 
procedures en projectactiviteiten. 
Sturen op deadlines, verwachte 
kwaliteitsstandaarden en scope, met 
uiteindelijke impact op projectkosten 

Compliance Algemeen Leidt nu tot mitigatie Actieplan om zo snel mogelijk 
compliant te worden 

Compliance Algemeen Leidt nu tot mitigatie Compliant worden gebeurt op basis 
van de acceptable levels achterhalen 
door veel discussies met DNB 

Strategisch Reputatie Impact op heden Druk op client onboarding proces 
vergroot omdat je nog meer 
informatie opvraagt 'just in case' 

Externe omgeving Externe omgeving Impact op heden Er ontstaat een nieuwe, onvoorziene 
bron van regelgeving 

Algemeen Stakeholder mgmt Leidt nu tot mitigatie Er vindt veel overleg met nationale 
regelgevers en collega's plaats om 
inschattingen toekomst beter te 
kunnen maken. 

Algemeen Aannames Leidt nu tot mitigatie Er wordt gewerkt met bestaande 
voorbeelden en templates om 
inschattingen te kunnen maken 
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Algemeen Expertise en inzicht Impact op inschattingen 
toekomst 

Impact is lastig in te schatten 
vanwege onzekere regels 
(rechtonsgelijkheid, tegenstrijdigheid 
etc.) 

Algemeen Expertise en inzicht Impact op inschattingen 
toekomst 

Impact van uiteindelijke regelgeving 
lastig te bepalen 

Operationeel Implementatie Leidt nu tot mitigatie Implementatie doe je pas als de 
regels zeker zijn 

Operationeel Implementatie Impact op heden Implementatie klopt mogelijk niet; 
aanpassen zorgt voor 
implementatiekosten 
 
Dit bemoeilijkt implementatie; waar 
moet je aan voldoen? Mogelijk klopt 
implementatie dus niet en moet je 
extra kosten maken 

Strategisch Aannames Impact op inschattingen 
toekomst 

Klant denkt dat het wel mee zal 
vallen. Dit is een strategisch 
miscalculatie. 

Algemeen Aannames Leidt nu tot mitigatie Leidt tot werkaannames en 
'educated guesses' moeten maken 
over definitieve regels, intentie van 
de regelgeving. 

Rapportage Expertise en inzicht Impact op inschattingen 
toekomst 

Rapportage is on a best effort base; 
uitkomsten kunnen niet volledig 
worden voorspeld. 

Algemeen Expertise en inzicht Impact op inschattingen 
toekomst 

Scenario's zijn moeilijk te bepalen, 
hier is teveel ambiguïteit voor 

Financieel BAU Leidt nu tot mitigatie Securitizations zeer restrictief beleid. 
Beperkte mogelijkheden en 
flexibiliteit in managen investment 
portfolios en uitgeven own 
securitizations 
 

Algemeen Stakeholder mgmt Impact op heden Sterke afhankelijkheid van beleid 
regelgevers / toezichthouders;  

Strategisch Algemeen Impact op heden will impact strategic goals and profit, 
but they will be able to comply with 
regulation. Weaker parties will be 
punished by the market. 

   Eindtotaal: 20 

N.B.: ‘Scenario’s zijn moeilijk in te schatten door ambiguïteit’ werd tweemaal geobserveerd. 
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8.5.2.3. EVENTS IN DE TOEKOMST 

8.5.2.3.1. DESK RESEARCH 

COSO-categorie Events doen zich 
tegelijk voor/sluiten 
elkaar uit 
(=alternatief) 

Rijlabels - Events Desk Research 

Regelgeving Algemeen Aggregate test 

Regelgeving Alternatief Alternatieve uitkomst om regels consistent te laten worden 

Algemeen Alternatief Andere externe gebeurtenissen die regelgeving impact 
vergroten 

Industrie Alternatief Bankactiviteiten blijven onduidelijk 

Industrie Alternatief Bankactiviteiten worden duidelijk 

Regelgeving Alternatief Data-eisen worden duidelijk 

Regelgeving Alternatief Data-eisen worden niet duidelijk 

Regelgeving Alternatief Definitie van begrippen is breder 

Regelgeving Alternatief Definitieve eisen worden duidelijk 

Regelgeving Alternatief Definitieve regels onduidelijk 

Regelgeving Alternatief Eisen blijven conform jarenlange verwachting 

Politiek Algemeen Eisen wijzigen n.a.v. uitspraken in politiek 
 

Regelgeving Alternatief Geen minimumeis van 14% voor systeembanken 

Regelgeving Algemeen Het wordt duidelijk welke returns men mag verdienen in de 
UK 

Regelgeving Algemeen Hoge boetes bij non-compliance 

Regelgeving Algemeen Impact van transparantie-eisen voor banken wordt duidelijk 

Regelgeving Alternatief Implementatiekeuzes blijken achteraf juist 

Regelgeving Alternatief Implementatiekeuzes blijken achteraf onjuist 

Regelgeving Algemeen Level 2 regels over frontloading worden duidelijk, d.w.z. 
welke kapitaal-en margeregimes van toepassing zijn  (geen 
inschattingen over inhoud te maken o.b.v. artikel) 

Regelgeving Alternatief Limieten zijn helder 

Regelgeving Alternatief Limieten zijn niet helder 

Regelgeving Alternatief Minimaal 14% kapitaaleis voor systeembanken 

Regelgeving Algemeen Mogelijk opnieuw 'no-action letters' 

Regelgeving Alternatief Nationale regelgever is  stringent bij het accepteren van 
compliance van branches 

Regelgeving Alternatief Nationale regelgever is minder stringent bij het accepteren 
van compliance van branches 

Regelgeving Alternatief Definitie van begrippen is nauw 

Algemeen Algemeen Onduidelijk 

Regelgeving Alternatief Onzekerheid stopt op redelijk korte termijn 

Regelgeving Alternatief Onzekerheid zal nog een ruim aantal jaren aanhouden 

Regelgeving Alternatief Regelgeving in land A is het gunstigst 

Regelgeving Alternatief Regelgevingen over jurisdicties heen convergeren 

Regelgeving Alternatief Regelgevingen over jurisdicties heen lopen uiteen 

Regelgeving Algemeen Regels blijven inconsistent 
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Regelgeving Alternatief Regels verschillen iets 

Regelgeving Alternatief Regels verschillen zeer 

Regelgeving Alternatief Regels worden consistent 

Regelgeving Alternatief Regels worden consistent en volgen richtlijn A 

Regelgeving Alternatief Regels worden consistent en volgen richtlijn B 

Regelgeving Algemeen Regels worden definitief 

Regelgeving Algemeen Regels worden duidelijk 

Regelgeving Alternatief Single guarantee test 

Industrie Alternatief Single name credit default swaps zijn niet langer rendabel 

Regelgeving Alternatief Solvency II eisen worden duidelijk/blijven onduidelijk 

Regelgeving Alternatief Strakke deadlines blijven bestaan 

Regelgeving Algemeen Zekere uitkomsten investment banking regelgeving 

  Eindtotaal: 58 

N.B.: ‘Onduidelijk’ werd 13 maal geobserveerd en ‘Regels worden duidelijk’ tweemaal. 

8.5.2.3.2. ENQUÊTES 

COSO-
categorieen 

Events doen zich tegelijk 
voor/sluiten elkaar uit 
(=alternatief) 

Rijlabels - Events enquêtes 

Algemeen Events niet goed in te 
schatten 

Alleen in algemene zin kunnen er events worden benoemd 

Regelgeving Algemeen AML e.a. criteria worden duidelijker 
 

Regelgeving Alternatief AQR will continue in a way 

Regelgeving Alternatief AQR will not continue 

Regelgeving Algemeen Banken worden gefaciliteerd in CDD van AML e.a. 

Industrie Alternatief Bankierseed - Wft 2015- gaat wel gelden 

Regelgeving Alternatief Basel will be implementen for sure, probably in the way 
currently known 

Regelgeving Alternatief Basel will not be implemented in the current way 

Regelgeving Alternatief Bonuscap - Wft 2015 - gaat wel gelden 

Industrie Algemeen Client: predicts outcomes that are too favorable to be realistic 

Regelgeving Alternatief CRR - Wft 2015- deadline wordt uitgesteld 

Regelgeving Alternatief De 'Noord-Europese norm' wordt gevolgd 

Regelgeving Alternatief FATCA - Deadline wordt uitgesteld 
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Regelgeving Alternatief delegated acts worden 'as is' geaccepteerd 

Regelgeving Alternatief delegated acts worden rigoureus gewijzigd 

Regelgeving Alternatief DNB blijft toezicht houden 

Regelgeving Alternatief Een Europese norm wordt gevolgd 

Regelgeving Alternatief Eiopa/Europa wordt de norm en NL wetgeving wordt hiervan 
een afgeleide. 

Regelgeving Alternatief EIOPA/Europa wordt niet de norm 

Algemeen Events niet goed in te 
schatten 

Events niet makkelijk te identificeren 

Industrie Algemeen Expliciet gemaakte werkaannames, zonder aanname van 
deadline uitstel 

Regelgeving Alternatief Forbearance: 
inhoud wordt aangepast 
deadline wordt aangepast 
 

Regelgeving Alternatief Gechiktheid & Betrouwbaarheids Toetsing - Wft 2015- 
deadline uitgesteld 

Algemeen Algemeen Heel specifiek per regelgeving 

Regelgeving Alternatief IFRS: 
Inhoud wordt aangepast 
Deadline wordt aangepast 

Algemeen Events niet goed in te 
schatten 

Onduidelijk 

Regelgeving Opeenvolgend Regels worden steeds aangescherpt en uiteindelijk definitief 
(=opeenvolgende events!) 

Regelgeving Alternatief Ruimere kant (dwz. Regels soepeler, kosten lager inschatten) 

Regelgeving Alternatief Securitizations: 
Inhoud wordt aangepast 
Deadline wordt aangepast 

Algemeen Algemeen Stress event(s) 

Regelgeving Alternatief Templates afkooprisico kloppen 

Regelgeving Alternatief Templates afkooprisico kloppen niet 

Regelgeving Alternatief uitvoeringsregels IGA NL in lijn met implementatie 

Regelgeving Algemeen verregaande consequneties pass through payment def 
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Regelgeving Alternatief Voorbeelden investment bankers voor VA kloppen 

Regelgeving Alternatief Voorbeelden investment bankers voor VA kloppen niet 

Regelgeving Alternatief Voorzichtige kant (d.w.z. regels strenger, kosten hoger 
inschatten) 

Regelgeving Algemeen Wetgeving terugwerkend van kracht 

  Eindtotaal: 38 

 

8.5.2.4. OORZAKEN VAN EVENTS IN DE TOEKOMST 

8.5.2.4.1. DESK RESEARCH 

COSO-categorieën Sub-categorieen Oorzaak beschrijving Aantal van Oorzaak 
(factor) 

Regelgeving EU-
regelgevers/toezicht 

EU-regelgevers ondernemen 
actie 

2 

Regelgeving Nationale 
regelgevers/toezicht 

Nationale regelgevers 
ondernemen actie 

2 

Algemeen Algemeen Onduidelijk 3 

Politiek Politiek Politiek debat blijft doorgaan 1 

Politiek Politiek Politiek debat stabiliseert 1 

Politiek Politiek Politiek neemt onzekerheid 
over uitspraak weg 

1 

Politiek Politiek Politiek zorgt niet langer voor 
onzekerheid 

2 

Regelgeving Timing regelgever Regelgever wijzigt opnieuw 
regelgeving 

1 

Regelgeving Timing regelgever Regelgevers zorgen niet voor 
duidelijkheid 

1 

Regelgeving Timing regelgever Regelgevers zorgen voor 
duidelijkheid 

5 

Regelgeving Timing regelgever VS regelgevers finaliseren 
regelgeving 

1 

8.5.2.4.2. ENQUÊTES 

COSO-categorieën - 
Oorzaken enquêtes 

Subcategorieen Rijlabels - Oorzaken enquêtes Aantal van 
Oorzaak (factor) 

Regelgeving EU regelgevers/toezicht ECB werkwijze wordt duidelijk 1 

Economie Algemeen Economische recessie leidt niet 
langer tot onzekerheid 

2 

Regelgeving EU regelgevers/toezicht EU toezichthouders geven 
zekerheid 

3 

Economie Financiële markten Financiële markten zorgen niet 
langer voor onzekerheid 

1 

Industrie Lobbying Lobby-activiteiten leiden tot 3 
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definitief resultaat 

Regelgeving Nationale regelgevers/toezicht Nationale toezichthouders 
zorgen voor zekerheid 

1 

Algemeen Niet in te schatten Onduidelijk 1 

Politieke 
ontwikkelingen - 
Actie regelgevers 

Algemeen Politieke onzekerheid stopt 4 

Sociaal Algemeen Sociaal-demografische 
ontwikkelingen zorgen niet 
langer voor onzekerheid 

1 

Politieke 
ontwikkelingen - 
Actie regelgevers 

Algemeen Realiteit: er is voldoende 
politieke commitment om 
regelgeving volledig door te 
voeren (volgens consultant) 

1 

Regelgeving Nationale regelgevers/toezicht Realiteit: nationale regelgevers 
zijn streng en zullen volledige 
implementatie verwachten 
(volgens consultant) 

1 

Algemeen Stress-scenarios Stress-scenarios (niet nader 
gespecificeerd) 

1 

Regelgeving VS regelgevers/toezicht VS regelgevers geven zekerheid 1 

  Eindtotaal 21 

8.5.2.5. IMPACT VAN EVENTS IN TOEKOMST 

8.5.2.5.1. DESK RESEARCH 

Categorie doelstelling waar impact op kan ontstaan Rijlabels Impact op doelstellingen – Desk Research 

Financieel Aandelenprijzen stabiliseren op den duur en langetermijnkapitaalplanning kan 

zeker worden gesteld 

Algemeen Ander optimum 

Compliance Bank voldoet in stress-scenarios niet aan kapitaaleisen 

Compliance Bank voldoet in stress-scenarios wel aan kapitaaleisen 

Strategisch Bankstructuur moet mogelijk worden aangepast; onduidelijk is hoe, of wat 

hiervoor de beste manier is. 

Strategisch Bedrijfsbeslissingen kunnen weer (gemakkelijker) genomen worden 

Strategisch Bedrijfsmodel moet veranderen; onduidelijk is hoe 

Strategisch Concurrentiepositie wordt bemoeilijkt 

Strategisch Concurrentiepositie wordt niet bemoeilijkt 

Strategisch Diepere herstructureringen vinden plaats. 

Operationeel Er kunnen geen schaalvoordelen worden behaald 

Algemeen Er worden betere inschattingen gemaakt over de langere termijn 

Strategisch Geen level playing field 

Algemeen Gunstiger 

Strategisch Het is het meest rendabel om het hoofdkwartier in land A te vestigen 

Strategisch Het wordt duidelijk hoe de prijsstelling kan worden gedaan. 

Algemeen Hoe onzekerder de inschattingen, hoe meer impact wijzigingen hebben in de 

toekomst. 

Compliance Hoger risico om limieten te overtreden 

Algemeen Hoog, voor systemische banken, maar onduidelijk 

Operationeel Implementatie wordt bemoeilijkt 
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Compliance Lager risico om limieten te overtreden 

Strategisch Level playing field 

Compliance Limieten niet overschreden 

Compliance Limieten wel overschreden 

Strategisch M&A wordt mogelijk gemaakt 

Financieel Markt kan zichzelf weer opbouwen  

Operationeel Men kiest voor de operationele doelstelling om zo weinig mogelijk kosten te 

maken, om de compliance doelstellingen (minimaal) te kunnen behalen 

Algemeen Negatieve impact wordt verveelvoudigd 

Compliance Non-compliance 

Niet in te schatten Onduidelijk 

Niet in te schatten Onduidelijker 

Algemeen Ongunstiger 

Strategisch Optimale segmenten en prijzen producten duidelijk: optimaal onder richtlijn A 

Strategisch Optimale segmenten en prijzen producten duidelijk: optimaal onder richtlijn B 

Strategisch Planning wordt weer mogelijk gemaakt 

Strategisch Positieve impact op winstgevendheid 

Algemeen Positieve impact wordt verveelvoudigd 

Algemeen Regels zijn door banken voordelig voor henzelf beïnvloed en dit weegt op 

tegen alle onzekerheid. 

Algemeen Regels zijn door banken voordelig voor henzelf beïnvloed maar dit weegt niet 

op tegen alle onzekerheid 

Operationeel Standaardisering en schaalvoordelen zouden mogelijk kunnen worden 

Strategisch Strategie kan worden gekozen en uitgevoerd 

Strategisch Strategiebepaling zou duidelijk kunnen worden, alsmede optimale 

kapitaalallocatie en planning. 

Strategisch Winstmarges blijven conform verwachting 

Strategisch Winstmarges dalen 

Algemeen Zeer impactvol 

N.B.: Van ‘Onduidelijk’ werden 12 observaties gemaakt. 

8.5.2.5.2. ENQUÊTES 

Categorie - Impact 

enquêtes 

Rijlabels - Impact enquêtes 

Operationeel (afgeleid uit antwoord) Geen extra implementatiekosten 

Operationeel (afgeleid uit antwoord) Wel extra implementatiekosten 

Financieel Aanzienlijke impact op beleggingsbeleid en buffers 

Operationeel Alleen technische compliance, niet écht ingebed in operationele processen en cultuur 

Algemeen Bepaald door stress tests 

Operationeel, strategisch Beperking van business mogelijkheden door de tijd, geld en aandacht die uit (moeten) gaan naar wetgeving; 

Cultuur, operationeel Bewustwording binnen de organisatie van risico's (dmv doorprijzen) wordt versterkt.  

Compliance Blacklisting 

Compliance Boetes 

Operationeel Client: lage impact op implementatie 

Operationeel Een betere CDD 

Financieel Enkele regels geven juist verkeerde incentive (meer risico nemen) zoals de leverage ratio. 

Operationeel FATCA en IFRS - Veel extra werk en halen wij dan mogelijk niet onze operationele doelstellingen 

Operationeel, 

rapportage 

FATCA heeft consequenties mbt operationele implementatie en rapportages 
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Compliance Forbearance: niet fully compliance voor einde jaar 

Compliance Gedeeltelijke, te late compliance  

Algemeen Geen impact 

Compliance Grotere boete bij privacy verordening overtredingen 

Financieel Hoger vereist kapitaal 

Financieel, operationeel IFRS 9: Onduidelijke financiële impact, interne procesimpact, impact op werkzaamheden 

Operationeel, 

compliance 

implementeren van nieuwe compliance processen in ons HR beleid is lastig te plannen- risico op non compliance 

Strategisch In theorie (de positieve benadering) moet wetgeving ook nieuwe kansen bieden. Vanwege omvang en 

complexiteit blijft dat echter theorie. 

Strategisch Invloed op uitleencapaciteit (omlaag) 

Algemeen Laag 

Operationeel Laatste 20% van de implementatie kost de meeste moeite; dus extra implementatiekosten 

Strategisch Lagere P&L 

Algemeen Lastig in te schatten 

Financieel Meer capital aanhouden 

Algemeen Onduidelijk 

Operationeel Operationeel 

Operationeel Operationele impact 

Operationeel Operationele kosten: AIFMD contracten, proccesbeschrijvingen, organisatiewijzigingen etc. regelen 

Operationeel Overschreden budgetten en tijdlijnen; 

Operationeel, cultuur Overschreden stress levels van medewerkers 

Algemeen Pass through payments: Exacte consequenties van regelgeving kunnen niet worden ingeschat 

Compliance Processen en procedures die niet compliant zijn 

Toezicht Prudent beleid t.o.v. risico's (opgelegd via regelgeving) is positief. 

Extern Rem op economisch herstel 

Strategisch Significante impact op het strategische model 

Strategisch Terugval klanten 

Toezicht Toezicht blijft gelijk 

Toezicht Toezicht wordt lichter of blijft gelijk 

Toezicht Toezicht wordt strenger of blijft gelijk 

Operationeel Veel impact op processen 

Operationeel Veel tijd nodig om te implementeren 

Strategisch Verdienmodel / ondernemerschap van banken wordt beperkt (Return on Equity gaat omlaag).;  

Rapportage we kunnen de financiële rapportage naar onze belanghebbenden niet verzorgen zoals beoogd 

Operationeel Weinig impact op business en systemen 

Strategisch Weinig impact op strategische model 

Algemeen Werkwijze hoeft niet te worden aangepast 

Algemeen Werkwijze moet worden herijkt 

Operationeel Zeer grote impact op de business en systemen 

N.B.: van ‘Onduidelijk’ zijn twee observaties gedaan.  
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8.6  ENQUÊTE 

Inleiding 

Deze enquête gaat over de risico’s die onzekere uitkomsten van regelgeving veroorzaken voor 

financiële instellingen na de financiële crisis. Toezichthouders kondigen sinds de crisis veel nieuwe 

regels aan, maar lang niet altijd is meteen duidelijk waar financiële instellingen aan moeten voldoen 

en hoe. Bijvoorbeeld doordat:  

- De inhoud van de regelgeving nog niet definitief is (bijvoorbeeld: Level 1 of Level 2 voor de 

LCR) en nog kan veranderen 

- Regelgeving zo geformuleerd is dat deze op meerdere wijzen kan worden geïnterpreteerd 

- Regelgeving tegenstrijdig is met andere regels op hetzelfde thema (bijvoorbeeld: 

rapportageplicht vs. privacy-regelgeving). 

- Implementatie-deadlines steeds worden verlengd en de definitieve deadline daardoor 

onzeker wordt  

- Andere soorten onzekerheid in regelgeving bestaan. 

Bovengenoemde onzekerheid leidt naar verwachting tot uitdagingen voor banken, verzekeraars en 

andere financiële instellingen. Deze onzekerheid zou niet alleen consequenties hebben voor de 

implementatie in systemen, processen waarvoor er soms aanzienlijke doorlooptijden nodig zijn, maar 

ook voor de strategie, omdat het bijvoorbeeld lang duurt om een bankbalans aan te passen.   

Deze enquête onderzoekt welke risico’s deze onzekere regelgeving veroorzaakt voor financiële 

instellingen; bijvoorbeeld in het behalen van compliance doelstellingen, impact op strategie, het 

binnen budget blijven, operationele efficiency, rapportage naar belanghebbenden etc. etc.   

De vragen gaan over de periode ná de financiële crisis van 2008 tijdens welke de regelgeving 

waarmee u te maken heeft nog niet definitief is/was (en dus onzeker). Daarbij hebben de vragen 

zowel betrekking op regelgeving die nu, op het moment van invullen van de enquête, nog onzeker is, 

als regelgeving die in het verleden onzeker was. Ook kunt u de ervaring met onzekere regelgeving 

heeft gehad in eerdere functie(s) in uw antwoorden meenemen.  

De enquête bestaat uit 7 vragen. 

 Als u enige vraag liever niet online beantwoordt (bijvoorbeeld i.v.m. vertrouwelijkheid) kunt u ook 

contact opnemen met de onderzoeker om de vragen telefonisch te beantwoorden 

(telefoonnummer ----); bij enige vraag of opmerking tijdens het invullen van de enquête kunt u ook 

contact opnemen via dit nummer of via e-mailadres ---- 
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Vragen 

1. Wat is uw huidige functie? 

 

 

2. Binnen welke organisatie bekleedt u deze functie? 

 

 

3. Merkt u in uw huidige functie (of in eerder beklede functies) dat onzekere uitkomsten van de 

regelgeving waar u mee te maken heeft (of heeft gehad), impact hebben (hadden) op uw 

afdeling en/of organisatie? *N.B.: Als het antwoord op deze vraag 'Nee’ is, is het niet nodig 

de overige vragen in de enquête te beantwoorden. 

Ja 

Nee 

 

4. Indien van toepassing: geef s.v.p. met betrekking tot eerdere functies waarin u met onzekere 

regelgeving te maken had aan: uw functietitel en organisatie. U kunt maximaal vier eerdere 

functies invullen. 

Functietitel 1:                                                                                 Organisatie 1: 

Functietitel 2:                                                                                 Organisatie 2: 

Functietitel 3:                                                                                 Organisatie3: 

Functietitel 4:                                                                                 Organisatie 4: 
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Het vervolg van de enquête gaat over uw ervaringen met onzekere regelgeving. Omdat elke 

regelgeving anders is, wordt extra toelichting op uw antwoord altijd op prijs gesteld indien mogelijk. U 

krijgt hiertoe gelegenheid door extra sub-vragen met de tekst 'Licht uw antwoord toe'.De vragen 5.a 

t/m 5.f gaan over regelgeving die ten tijde van invullen nog onzeker is waar u in uw huidige functie 

mee te maken heeft (en wellicht in eerdere recente functies). 

 

5.a. Met welke regelgeving(en) heeft u in uw huidige werk te maken die nog niet definitief zijn? (N.B. 

u heeft de ruimte om maximaal 10 regelgevingen te noemen. 

 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende soorten onzekerheid (zoals ook in de inleiding genoemd): De 

inhoud van de regelgeving is nog niet definitief, is zo geformuleerd dat deze op meerdere wijzen kan 

worden geïnterpreteerd, is tegenstrijdig is met andere regels op hetzelfde thema, zou uitgesteld 

kunnen worden, is onzeker m.b.t. verwerking in nationale wetgeving etc. 

  

Indien u niet met onzekere regelgeving te maken heeft in uw huidige functie maar wel in eerdere 

functies, dan kunt u door naar vraag 6 van de enquête op de volgende pagina. 

Regelgeving 1:                                                              Regelgeving 6: 

Regelgeving 2:                                                              Regelgeving 7: 

Regelgeving 3:                                                              Regelgeving 8: 

Regelgeving 4:                                                              Regelgeving 9: 

Regelgeving 5:                                                              Regelgeving 10: 

 

 

5.b. Waardoor kenmerkt zich de onzekerheid in de regelgeving(en) waar u nu mee te maken heeft? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

a. Implementatie-deadline nog niet vastgesteld 

b. Inhoudelijke eisen zijn onduidelijk 

c. Inhoudelijke eisen zijn niet definitief (d.w.z. wel grotendeels duidelijk, bijv. in Level 1 of 

2, maar nog niet 100% definitief) 

d. De eisen zijn tegenstrijdig met eisen uit andere regelgeving, waardoor het niet 

mogelijk is om aan beide regelgevingen te voldoen en dus onduidelijk waar aan 

moet worden voldaan 

e. Onduidelijkheid over hoe nationale toezichthouders de regelgeving en/of richtlijn 

gaan verwerken in nationale wetgeving en dus ook onduidelijkheid over waaraan 

moet worden voldaan 

f. ANDERS, namelijk:…… 

 

Licht s.v.p. ook uw antwoord toe (wat is er specifiek onduidelijk/onzeker aan de door u genoemde 

regelgeving(en)), indien mogelijk met voorbeelden. 

TOELICHTING: 
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5.c. Welke inschattingen maakt u m.b.t. regelgeving die nu onzeker is, over de definitieve 

regelgeving? 

 

Bijvoorbeeld; wat wordt volgens u de definitieve deadline, of wat wordt de inhoud van de definitieve 

regels, hoe zullen nationale regelgevers de richtlijnen vertalen naar wetgeving etc. Beschrijf de 

verwachte uitkomsten s.v.p. zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. 

  

N.B.: Als u meerdere scenario’s voor de definitieve regelgeving mogelijk acht (en dus meerdere 

voorspellingen heeft), krijgt u de gelegenheid deze evt. één voor één te beschrijven in de volgende 

sub-vraag. 

 

Uw verwachtingen van de regelgeving wanneer deze definitief is: 

 

 

 

Indien u meerdere scenario’s mogelijk acht, kunt u deze hieronder apart beschrijven: 

(Bijvoorbeeld: mogelijkheid 1: eis X gaat wel gelden, mogelijkheid 2: eis X gaat niet gelden. 

Of: Mogelijkheid 1: deadline wordt uitgesteld, mogelijkheid 2: deadline blijft hetzelde.) 

 

 Scenario 1: 

 Scenario 2: 

 Scenario 3: 

 Scenario 4: 

 Scenario 5: 

 

Licht uw antwoord toe indien nodig: 

 

 

 

 

 

5.d. Hoe waarschijnlijk acht u de kans dat elk van de door u voorspelde uitkomsten realiteit wordt? 

(Deze kans mag Hoog, Middel, of Laag zijn, maar mag ook een getal tussen 0,01 (zeer 

onwaarschijnlijk) en 0,99 (zeer waarschijnlijk) zijn) 

 

Kans dat uw verwachtingen uitkomen: 

 

Indien u verschillende mogelijke scenario’s had ingevuld: 

 Kans op Scenario 1: 

 Kans op Scenario 2: 

 Kans op Scenario 3: 

 Kans op Scenario 4: 

 Kans op Scenario 5: 

 

Licht uw antwoord toe indien nodig: 
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5.e. Welke impact zou elk van de door u verwachte uitkomsten hebben op het behalen van de 

doelstellingen van uw afdeling en/of gehele organisatie (s.v.p. zowel positieve als negatieve 

effecten noemen). Beschrijf de impact s.v.p. zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. Voorbeelden van 

impact: 

- We worden niet-compliant, waardoor we mogelijk compliance boetes moeten betalen 

- We voldoen niet aan onze operationele doelstellingen (bijvoorbeeld m.b.t. budget, 

tijdsplanning) 

- We kunnen onze strategische doelstellingen niet realiseren 

- Onze strategische keuzes voor de toekomst worden bemoeilijkt 

- We kunnen de financiële rapportage naar onze belanghebbenden niet verzorgen zoals 

beoogd 

- We krijgen juist nieuwe kansen (op strategisch of ander vlak) 

 

Impact van de door u beschreven verwachtingen: 

 

 

Indien u verschillende mogelijke scenario’s had ingevuld: 

 Impact van uitkomst 1: 

 

 

 Impact van uitkomst 2: 

 

 

 Impact van uitkomst 3: 

 

 

 Impact van uitkomst 4: 

 

 

 Impact van uitkomst 5: 

 

 

 

5.f. Factoren: Bent u bekend met de reden(en) waarom de door u genoemde regelgeving(en) 

onzeker is? Zo ja, geef deze reden(en) s.v.p. aan. (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nationale toezichthouders (DNB, AFM) zorgen niet voor voldoende duidelijkheid 

 EU- toezichthouders (EBA) zorgen niet voor voldoende duidelijkheid 

 Politieke onzekerheid (bijv beleidskeuzes door overheid) leidt tot het niet zeker 

kunnen stellen van regelgeving door toezichthouders 

 Lobby-activiteiten door andere financiële instellingen 

 Lobby-activiteiten door onze organisatie 

 Economische recessie of andere economische ontwikkeling(en) 

 Ontwikkelingen op de financiële markten 

 Sociaal-demografische ontwikkeling(en) 

 Ontwikkelingen m.b.t. het milieu en duurzaamheid 

 ANDERS, namelijk:…… 

 Nee, de oorzaken zijn mij niet duidelijk 

5.g. Licht uw bovenstaande antwoorden toe waar nodig.  
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De vragen 6.a t/m 6.f gaan over regelgevingen waar u in het verleden mee te maken heeft gehad 

die inmiddels definitief zijn, maar die in een eerder stadium van uw werk nog onzeker waren. Let wel; 

het gaat hier alleen om regelgeving ná de financiële crisis van 2008.  

De vragen zijn hetzelfde als u op de vorige pagina heeft beantwoord; alleen betreffen zij nu dus 

onzekere regelgeving uit het verleden. 

6.a. Met welke regelgeving(en) heeft u te maken gehad die inmiddels definitief zijn, maar die  

eerder in uw carrière nog onzeker waren? 

Regelgeving 1:                                                              Regelgeving 6: 

Regelgeving 2:                                                              Regelgeving 7: 

Regelgeving 3:                                                              Regelgeving 8: 

Regelgeving 4:                                                              Regelgeving 9: 

Regelgeving 5:                                                              Regelgeving 10: 

 

Indien <geen>, dan kunt u door naar vraag 7 van de enquête. 

 

6.b. Waardoor kenmerkt zich de onzekerheid in de regelgeving(en) waar u in het verleden te maken 

heeft gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Implementatie-deadline nog niet vastgesteld 

b. Inhoudelijke eisen zijn/waren onduidelijk 

c. Inhoudelijke eisen zijn/waren niet definitief (d.w.z. wel grotendeels duidelijk, bijv. in 

Level 1 of 2, maar nog niet 100% definitief) 

d. De eisen zijn/waren tegenstrijdig met eisen uit andere regelgeving, waardoor het niet 

mogelijk is/was om aan beide regelgevingen te voldoen en dus onduidelijk waar aan 

moe(s)t worden voldaan 

e. Onduidelijkheid over hoe nationale toezichthouders de regelgeving en/of richtlijn 

gaan verwerken in nationale wetgeving en dus ook onduidelijkheid over waaraan 

moe(s)t worden voldaan 

f. ANDERS, namelijk:…… 

 

L icht s.v.p. ook uw antwoord toe (wat was er specifiek onduidelijk/onzeker aan de door u 

genoemde regelgeving(en)), indien mogelijk met voorbeelden. 

TOELICHTING: 
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6.c. Met betrekking tot regelgevingen die in het verleden onzeker waren, maar inmiddels definitief: 

Welke inschattingen maakte u ten tijde van het onzeker zijn van de regelgeving over de definitieve 

uitkomsten? 

Bijvoorbeeld; wat werd volgens u de definitieve deadline, of wat werd volgens u de inhoud van de 

definitieve regels, hoe zouden nationale regelgevers volgens u de richtlijnen vertalen naar wetgeving 

etc. Beschrijf de verwachte uitkomsten s.v.p. zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. 

 

N.B.: Als u meerdere elkaar al dan niet uitsluitende scenario’s mogelijk achtte, kunt u deze allemaal 

invullen. Bijvoorbeeld: mogelijkheid 1: eis X gaat wel gelden, mogelijkheid 2: eis X gaat niet gelden. 

Of: Mogelijkheid 1: deadline wordt uitgesteld, mogelijkheid 2: deadline blijft hetzelfde. 

 

Uw verwachtingen van de definitieve regelgeving toen deze nog onzeker was: 

 

 

 

Indien u meerdere scenario’s mogelijk achtte, kunt u deze hieronder apart beschrijven: 

 Scenario 1: 

 Scenario 2: 

 Scenario 3: 

 Scenario 4: 

 Scenario 5: 

 

Licht uw antwoord toe indien nodig: 

 

 

 

 

 

 

6.d. Hoe waarschijnlijk achtte u de kans dat elk van de door u voorspelde uitkomsten realiteit zou 

kunnen worden? (Deze kans mag Hoog, Middel, of Laag zijn, maar mag ook een getal tussen 0,01 

(zeer onwaarschijnlijk) en 0,99 (zeer waarschijnlijk) zijn) 

 

Kans dat uw verwachtingen uit waren gekomen: 

 

 

 

Indien u verschillende mogelijke scenario’s had ingevuld: 

 Kans op Scenario 1: 

 Kans op Scenario 2: 

 Kans op Scenario 3: 

 Kans op Scenario 4: 

 Kans op Scenario 5: 

 

Licht uw antwoord toe indien nodig: 
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6.e. Welke impact zou elk van de door u verwachte uitkomsten gehad hebben op het behalen van 

de doelstellingen van uw afdeling en/of gehele organisatie (s.v.p. zowel positieve als negatieve 

effecten noemen)? Beschrijf de impact s.v.p. zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. Voorbeelden van 

impact: 

- We worden niet-compliant, waardoor we mogelijk compliance boetes moeten betalen 

- We voldoen niet aan onze operationele doelstellingen (bijvoorbeeld m.b.t. budget, 

tijdsplanning) 

- We kunnen onze strategische doelstellingen niet realiseren 

- Onze strategische keuzes voor de toekomst worden bemoeilijkt 

- We kunnen de financiële rapportage naar onze belanghebbenden niet verzorgen zoals 

beoogd 

- We krijgen juist nieuwe kansen (op strategisch of ander vlak) 

 

Impact van de door u beschreven verwachtingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u verschillende mogelijke scenario’s had ingevuld: 

 Impact van uitkomst 1: 

 

 

 Impact van uitkomst 2: 

 

 

 Impact van uitkomst 3: 

 

 

 Impact van uitkomst 4: 

 

 

 Impact van uitkomst 5: 

 

 

 

6.f. Factoren: Bent u bekend met de reden(en) waarom de door u genoemde regelgeving(en) 

onzeker was? Zo ja, geef deze reden(en) s.v.p. aan. (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nationale toezichthouders (DNB, AFM) zorgen niet voor voldoende duidelijkheid 

 EU- toezichthouders (EBA) zorgen niet voor voldoende duidelijkheid 

 Politieke onzekerheid (bijv beleidskeuzes door overheid) leidt tot het niet zeker 

kunnen stellen van regelgeving door toezichthouders 

 Lobby-activiteiten door andere financiële instellingen 

 Lobby-activiteiten door onze organisatie 

 Economische recessie of andere economische ontwikkeling(en) 
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 Ontwikkelingen op de financiële markten 

 Sociaal-demografische ontwikkeling(en) 

 Ontwikkelingen m.b.t. het milieu en duurzaamheid 

 ANDERS, namelijk:…… 

 Nee, de oorzaken zijn mij niet duidelijk 

 

Licht uw bovenstaande antwoorden toe waar nodig. 

 

 

 

 

 

7. Heeft u overige opmerkingen over uw ervaring met de risico’s van onzekere regelgeving 

en/of over deze enquête en het onderliggende onderzoek? Deze zijn altijd waardevol om uw 

eerdere antwoorden in context te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


