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«To be or not to be, that is the question:
whether 'tis nobler in the mind to suffer
the slings and arrows of outrageous fortune,
or to take up arms against a sea of troubles,
and by opposing, end them».
Shakespeare, Hamlet, III, i, 55-59.

«Dat er onder de vele militairen die geholpen hebben met het begaan en toedekken van
de juridische misdaad, geen enkele was die, zelfs op een relatief laat tijdstip, ook maar
bij benadering het voorbeeld volgde van Picquart en Freystaetter en zijn fout erkende,
dat is één van de grote tragische feiten waarvan deze geschiedenis [van de zaak
Dreyfus] zo vol is. Al het opzienbarende licht dat er al op de zaak geworpen was, de
verstreken jaren, en de afkoeling van de geesten maakten een bekentenis even
makkelijk als respectabel. Toch had geen van deze mensen daarvoor de moed. Zoveel
luider lijkt bij het merendeel der mensen de eigenliefde te spreken dan het geweten, en
zoveel minder beschamend lijkt het om je naam in de geschiedenisboeken te bevuilen
dan deze vier kleine woordjes over de lippen te krijgen: “Ik heb me vergist”.»
Joseph Reinach, Histoire de l’affaire Dreyfus, boek 6, La révision,
hoofdstuk L'Enquête, paragraaf IX, p. 831, Laffont, Parijs, 2006.
(Herdruk. Oorspronkelijke uitgave 1908).

«De burger moet zien dat overtreding van wetten volgens de regels wordt bestraft»
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak,
in het Jaarbericht 2016 van de Raad voor de rechtspraak.
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HOOFDSTUK 1.

MOTIVATIE EN OVERZICHT.
De motivatie van dit rapport.

In 2008 zijn we overvallen door een financiële crisis, de hypothekencrisis. In 2010
kwam daar de crisis van de overheidsschulden bovenop. Bestudering van meer dan tien
jaar voorgeschiedenis van deze crises laat zien dat vrijwel alle verantwoordelijke
topfunctionarissen stelselmatig hun functies onbehoorlijk hebben vervuld. Ze hebben
daardoor onmetelijke schade veroorzaakt. Schade voor anderen wel te verstaan; vrijwel
nooit voor zichzelf. Ze hebben over hun doen en laten geen aanvaardbare
verantwoording afgelegd. Wel misleidende verklaringen. Ze zijn hier over het
algemeen mee weggekomen zonder persoonlijk nadeel. Er zijn nauwelijks pogingen
gedaan om recht te doen. Al met al laat de gang van zaken zien dat niets mensen ervan
hoeft te weerhouden om functies aan te nemen die ze niet naar behoren kunnen of
willen vervullen.
De geschiedenis van de hypothekencrisis leert belangrijke lessen. In tegenstelling
tot wat Wellink en sommige anderen ons willen doen geloven is de belangrijkste les
echter niet dat bijvoorbeeld kapitaaleisen of ons voorspelvermogen onvoldoende
waren. De belangrijkste les is veeleer dat cruciale beschikbare kennis door de verantwoordelijke functionarissen zonder steekhoudende argumentatie stelselmatig is
genegeerd.1 En dat ze achteraf de indruk proberen te wekken dat die kennis er niet was,
en dat iedereen door de gebeurtenissen werd verrast. De geschiedenis laat zien dat ze
over hun dogmatische stellingname en over de daarop gebaseerde passieve houding in
feite geen verantwoording hebben afgelegd.
Dat is de belangrijkste les omdat er niet alleen op financieel economisch gebied
onverantwoordbare risico’s genomen zijn en worden, maar op vrijwel elk terrein van
menselijke activiteit. Bijvoorbeeld ook op gebieden als antibiotica, buitenlands beleid,
klimaat, en veiligheid. De risico’s op die en andere gebieden brengen het wel en wee
van honderden miljoenen mensen, en mogelijk de toekomst van de hele mensheid, in
gevaar. Daarom is de conclusie dat de verantwoordelijke top onverantwoord en
ondeskundig autoritair heeft gefunctioneerd veel belangrijker dan de lessen die alleen
het financiële stelsel betreffen.
Dit rapport is geschreven in een poging om verantwoordelijker openbaar bestuur te
bewerkstelligen. Wellinks meineed is een kans om daaraan een bijdrage te leveren. De
meineed en de geschiedvervalsing waarvan hij deel uitmaakt zijn ook op zichzelf
genomen al voldoende reden voor corrigerende actie. Maar als de meineed op zichzelf
stond zou dit rapport niet geschreven zijn. Analyse van de voorgeschiedenis en context
van de meineed brengt echter een fundamenteler probleem aan het licht. Namelijk dat
van onverantwoordelijke bestuurders die niet kunnen en willen doen wat ze
pretenderen. In een tijd waarin integriteit en competentie vanwege de enorme risico’s
belangrijker zijn dan ooit. Daarom is dit rapport geschreven. Het fundamentele
probleem onderstreept het belang van de meineedzaak. Veroordeling van Wellink zou
laten zien dat je niet onopgemerkt en straffeloos een functie kunt aannemen waarvoor
je niet geschikt bent. Het zou laten zien dat je niet onopgemerkt en straffeloos een
maatschappelijk-belangrijke functie op een onverantwoordbare manier kunt vervullen,
en niet onopgemerkt en straffeloos kunt liegen en bedriegen en de geschiedenis
vervalsen. Bestraffing van de meineed zou op zijn minst de totale straffeloosheid van
verantwoordelijke topfunctionarissen doorbreken. Hopelijk heeft dat een heilzame
werking. Het rapport zal duidelijk maken waarom Wellinks meineed voor zo’n poging
één van de weinige aangrijpingspunten is. Geen van de officiële onderzoeken noemt
het fundamentelere probleem. Door iedereen even schuldig te verklaren proberen die

1

Zoals in hoofdstuk 2 zal blijken was ons voorspelvermogen ruim voldoende om het risico van zowel
de hypothekencrisis als de overheidsschuldencrisis lang van tevoren te onderkennen. Cruciale
deelscenario’s waren al meer dan tien jaar tevoren geschetst.
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onderzoeken de schuldigen vrij te pleiten. Ten koste van werkelijk onschuldige buitenstaanders, en ten koste van doeltreffende maatregelen.
Het belang van Wellink’s meineed is mede gelegen in de bewijsbaarheid van de
onwaarheid van een wezenlijk deel van zijn beweringen, en in het feit dat de meineed
en zijn voorgeschiedenis laten zien dat er veel meer mis is dan een disfunctionerende
en liegende president van de Nederlandsche Bank (DNB). DNB en zijn president
kunnen niet gedurende meer dan tien jaar ernstig falen als niet ook het toezicht op
DNB heeft gefaald, en als de benoeming en herbenoeming van zijn president terecht
waren. Het zwijgen over de meineed en de geschiedvervalsing van Wellink (en
anderen) door de parlementaire onderzoekscommissie laat zien dat dit gebrek aan
controle geen toeval is. Een vitaal controle- en correctiemechanisme van de democratische rechtsstaat Nederland blijkt alleen te werken om doeltreffende correctie te
verhinderen.
Wellink was niet de enige die meineed heeft gepleegd. Een ander eenvoudig
bewijsbaar voorbeeld is Ben Bernanke, voorzitter van het Amerikaanse Federal
Reserve System (de Fed). Die heeft op 2/9/10 tegenover de Amerikaanse parlementaire
onderzoekscommissie meermalen onder ede gelogen.2 Namelijk door te ontkennen dat
de Fed verantwoordelijk was voor het beheersen van stelselrisico. Wat nota bene
volgens de voorlichtingsbrochure en vele jaarverslagen van de Fed één van zijn vier
hoofdtaken is. Vele anderen hebben op zijn hoogst slechts een deel van de relevante
waarheid verteld.
Verantwoordelijk openbaar bestuur is het hoofddoel van dit rapport. Maar het is niet
het enige doel. Een ander doel is gelijke en proportionele berechtiging. Mensen die
door hun disfunctioneren het meeste schade veroorzaken moeten er niet het best van af
komen. De huidige werkelijkheid van de democratische rechtsstaat Nederland is dat
iemand die terecht de klok luidt wegens dodelijke misstanden tientallen jaren door
overheden wordt geterroriseerd, terwijl een topfunctionaris die door jarenlang disfunctioneren onmetelijke schade en ellende heeft veroorzaakt geen haar wordt gekrenkt. Er
is dus geen sprake van gelijke en proportionele berechtiging.
Dit rapport wil bijdragen aan gelijke en proportionele berechtiging, en op die
manier bijdragen aan vermindering van de kans op financiële crises en andere
vermijdbare rampen. Getuigenissen als die van Wellink en onvoldoende analyse van de
feiten hebben ervoor gezorgd dat een wezenlijk deel van de oorzaken veel minder
aandacht kreeg dan noodzakelijk. Daarom is het van groot belang om het historische
beeld recht te zetten, zodat ook de echte oorzaken zichtbaar en aangepakt kunnen
worden.
Overzicht van de inhoud.

De meineed van Wellink betreft zijn antwoorden op vragen van de parlementaire
onderzoekscommissie De Wit (CDW). Om de antwoorden van Wellink te kunnen
beoordelen is achtergrondkennis nodig. De volgende twee hoofdstukken, en bijlage 1,
verschaffen die kennis. Het eerste van de volgende twee hoofdstukken is een
geschiedenis van de crises. Het zwaartepunt ligt daar bij de voorgeschiedenis. In de
voorgeschiedenis is het financieel stelsel explosief gemaakt, en zijn de mogelijkheden
om dat te verhinderen genegeerd.
De beschreven verschijnselen en gebeurtenissen zijn geselecteerd met drie doelen
voor ogen. Ten eerste moeten ze voldoende informatie geven voor de beoordeling van
de antwoorden van Wellink op de vragen van de onderzoekscommissie. Ten tweede
moeten ze de informatie geven die kan dienen als basis voor maatregelen die herhaling
van soortgelijke crises kunnen voorkomen. Ten derde moeten ze een beschrijving
geven die zichzelf verklaart. Dan weet je namelijk dat je althans in die zin voldoende
2

Zie het verslag van de hoorzitting van die datum met de Amerikaanse onderzoekscommissie FCIC,
de Financial Crisis Inquiry Commission. De verslagen van de hoorzittingen zijn te vinden op het
internet.

-5-

informatie hebt verzameld. Een betrouwbaar beeld van de geschiedenis is mede
noodzakelijk omdat een functionaris, bij het verklaren van zijn gedrag onder ede,
verplicht is om de gehele relevante waarheid te vertellen. Belangrijke weglatingen zijn
dus niet toegestaan. Je kunt weglatingen echter alleen opmerken als je voldoende weet.
De hoofdstukken 2 en 3 zijn onder andere bedoeld om de lezer in staat te stellen om
lacunes op te merken.
Wat betreft het toezicht en de overheid wordt niet alleen aandacht gegeven aan hun
doen, maar ook aan hun laten. Want als een crisis bij gegeven mensen en wetten alleen
optreedt als toezicht onvoldoende functioneert en passief blijft, dan was dat toezicht op
zijn minst mede-oorzaak. En het toezicht is in de voorgeschiedenis van de crisis
stelselmatig veel te passief gebleven.
Het idee dat oorzaken alleen in activiteiten (= doen) gevonden kunnen worden en
niet in passiviteit (= laten) hoort thuis in een samenleving waarin ontoelaatbare
gevolgen van activiteiten altijd hersteld of vergoed kunnen worden en ook
daadwerkelijk hersteld en vergoed worden. Zo’n samenleving hebben we niet.
Tegenwoordig zijn er veel activiteiten mogelijk die het risico van onherstelbare of
onvergoedbare schade veroorzaken. Als normale aansprakelijkheid zou gelden zouden
veel van zulke activiteiten niet plaatsvinden. In een poging de kool en de geit te sparen
hebben regering en parlement de normale aansprakelijkheid vervangen door een stelsel
van normen en toezicht. Om onherstelbare en onvergoedbare schade te voorkomen,
en/of de moeilijkheid van daadwerkelijk herstel of vergoeding te ondervangen, is de
vrijheid van handelen door normen beperkt. Activiteiten zijn hoogstens toegestaan als
die normen in acht worden genomen, en als op de naleving daarvan doeltreffend wordt
toegezien. Het zijn regering en parlement die dit zo geregeld hebben. Zij zijn dus ook
verantwoordelijk voor de goede werking van het toezicht. Ze dienen dus toezicht te
houden op het toezicht. Ondoeltreffend toezicht maakt de rest van de samenleving
vogelvrij.
De normen en het toezicht vervangen dus eigenlijk aansprakelijkheid. In het geval
van het financiële toezicht stelt (draagbare) aansprakelijkheid onder andere veel hogere
kapitaaleisen dan voorgeschreven door de Bazel akkoorden. (De Bazel akkoorden zijn
voorbeelden van de bedoelde normen).3 Het financiële toezicht heeft de taak om ervoor
te zorgen dat het financiële stelsel veilig functioneert. Omdat de Bazel akkoorden4 geen
draagbare aansprakelijkheid verzekeren is controle op het voldoen aan de formele norm
onvoldoende, en is een actieve opstelling noodzakelijk. Passiviteit is in het algemeen
onaanvaardbaar.
Aandacht voor het toezicht in de geschiedenis van de hypothekencrisis is bovendien
gewenst omdat het functioneren van de toezichthouders veel belangrijke vragen
oproept die nog steeds onbeantwoord zijn. Er is geen aanvaardbare verklaring voor hun
nalatigheid, en voor hun zwijgen over verschillen van inzicht tussen verschillende
toezichthouders. Dit soort vragen is onder andere door de onderzoekscommissies
genegeerd. Wellink zegt er niets nuttigs over. Inzicht kan echter van groot belang zijn
voor het voorkomen van soortgelijke crises.
De geschiedenis en oorzaken van de Europese overheidsschuldencrisis zijn relatief
eenvoudig. Ze behoeven geen uitgebreide behandeling. Er wordt bij stilgestaan omdat
de financieel economische ontwikkeling vanaf 2010 de resultante is van beide crises,
en dus niet alleen van de hypothekencrisis. Het zou onjuist zijn om de indruk te
wekken dat alle moeilijkheden op financieel economisch gebied in de jaren 2009-2016
op rekening van de hypothekencrisis geschreven moeten worden.
Als de geschiedenis van de hypothekencrisis zichzelf lijkt te verklaren, dan komt
dat mede doordat de lezer onbewust veronderstellingen maakt die bij nader inzien niet
zo vanzelfsprekend zijn als ze op het eerste gezicht lijken. In feite zou de voorgeschiedenis van de crisis ondenkbaar zijn als niet een groot aantal zaken gebrekkig of
onjuist was geregeld. De gang van zaken is bijvoorbeeld ondenkbaar als het grootste
3

Voor toelichting en specificatie zie hoofdstuk 2, de paragraaf Belangrijke banken namen
ondraagbare risico’s.
4 Geen van de Bazel akkoorden verzekert draagbare aansprakelijkheid.
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deel van de verantwoordelijke topfunctionarissen integer en competent was geweest, of
als deze mensen wisten dat ze serieus ter verantwoording zouden worden geroepen
voor falen. En is het falen van al die hoog opgeleide economen te rijmen met goed
economie onderwijs en goede economische wetenschap? Deze en andere fundamentele
vragen worden bekeken in hoofdstuk 3. De conclusie van dat hoofdstuk is dat er alle
reden is om aan te nemen dat wat verkeerd kan gaan vroeg of laat ook echt verkeerd zal
gaan. Niet onvermijdelijk, of omdat mensen nu eenmaal fouten maken, maar als gevolg
van ondeugdelijke wetten en regelingen.
Hoofdstuk 4 toont Wellinks meineed. Het hoofdstuk bestaat uit citaten en analyses
van Wellink’s antwoorden op vragen van de onderzoekscommissie. De citaten en
analyses laten zien dat Wellink een valse voorstelling van zaken geeft. Een voorstelling
van zaken die hemzelf en DNB vrijpleit. Wellink beweert dat de crisis niet voorspeld
of voorzien was. Hij beweert dat hij veelvuldig heeft gewaarschuwd. Hij beweert dat
hij gedaan heeft wat mogelijk was. Maar dat er niet naar zijn waarschuwingen werd
geluisterd.
Onder andere omdat zijn voorstelling van zaken berust op verzinsels en systematische weglating van onwelgevallige feiten kan de voorstelling van zaken niet aan
vergissingen te wijten zijn. Er moet daarom worden geconcludeerd dat Wellink met
opzet een onjuist beeld heeft gegeven.
Hoofdstuk 5 laat zien dat de afwezigheid van een officiële reactie op Wellinks
meineed deel uitmaakt van een algemeen zwijgen van verantwoordelijke Nederlandse
overheidsinstanties over het disfunctioneren van Wellink en DNB in 1997-2007. De
CDW heeft de meineed van Wellink (en anderen) onopgemerkt laten passeren, en
evenmin opgemerkt dat Wellink een valse voorstelling van zaken heeft gegeven. De
CDW, de Algemene rekenkamer en het ministerie van financiën beweren alledrie dat
DNB lessen heeft geleerd. Ze vertellen wat er volgens hen beter kan. Zonder ondubbelzinnig te stellen dat correctie noodzakelijk was omdat DNB in de periode 1997-2007
gewoon onvoldoende heeft gepresteerd. Dat DNB de ontwikkelingen onvoldoende
kritisch heeft gevolgd, en ten onrechte de indruk heeft gewekt dat het goed ging. Dat
DNB en Wellink beter hadden kunnen en moeten weten, en verwijtbaar onvoldoende
hebben gefunctioneerd. Dit gebrek aan integriteit is op zich al erg genoeg. Maar het
verhindert bovendien het vinden van wezenlijke oorzaken, en het verwijderen daarvan.
Het verhindert dat maatregelen worden genomen die herhaling van crises als deze
voorkomen. Het hoofdstuk laat zien dat de Nederlandse democratische rechtsstaat
ernstig disfunctioneert. Ook in die zin dat ze niet bereid is tot zelfcorrectie.
In de voorgeschiedenis van de crises heeft het openbaar bestuur zijn taken wezenlijk verzaakt. Tijdens en na de crises heeft het geprobeerd dit met valse verklaringen en
schijnonderzoek te verhullen. Omdat de oorzaken van dit alles van algemene aard zijn
moet worden aangenomen dat het falen ten aanzien van de financiële sector geen
uitzondering is, maar een voorbeeld van veel breder disfunctioneren. In een wereld
waarin overal met allerlei soorten vuur wordt gespeeld is dat levensgevaarlijk. De
geschiedenis laat zien dat er niet op vertrouwd mag worden dat de politieke en
openbaarbestuurlijke top uit eigen beweging, op morele gronden of uit plichtsbesef,
doet wat hij hoort te doen. Een stok achter de deur is kennelijk noodzakelijk. Zonder
harde maatregelen kan het gewoon niet goed gaan. Hoofdstuk 6 specificeert deze
maatregelen. De meeste beogen correctie van de gebreken die in hoofdstuk 3 werden
gesignaleerd.
Bijlage 2 bestaat uit de correspondentie van de aangifte tegen Wellink wegens
meineed kort na de publicatie van dit rapport. De brieven laten zien hoe het politiekjuridische stelsel verhindert dat overtreding van wetten wordt bestraft. De media
hebben de oorspronkelijke versie van dit rapport gekregen. Ze zijn geïnformeerd over
de aangifte. Voor zover bekend hebben ze het publiek hierover niet geïnformeerd. De
gang van zaken steunt de inhoud van het rapport.
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HOOFDSTUK 2.

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE
HYPOTHEKENCRISIS EN DE
OVERHEIDSSCHULDENCRISIS.
Inleiding.

Dit hoofdstuk is een geschiedenis van de twee financiële crises van 2008-2010,
maar geen geschiedenis in de gebruikelijke zin. Omdat het onmogelijk is om “alles” te
vertellen vereist elke geschiedschrijving selectie. De vraag is hoe je selecteert. In de
regel wordt de selectiemethode niet beschreven en verantwoord. Hier is geselecteerd
met drie doelen voor ogen. Ten eerste dat er voldoende informatie wordt gegeven om
de antwoorden van Wellink in de hoorzittingen van de onderzoekscommissie De Wit te
kunnen beoordelen. Ten tweede dat er voldoende informatie wordt gegeven om ideeën
op te doen voor maatregelen die herhaling van soortgelijke gebeurtenissen kunnen
voorkomen, en om zulke ideeën te kunnen toetsen. Ten derde is het de bedoeling om
een geschiedenis te presenteren die zichzelf verklaart, in ieder geval wat de hoofdzaken
betreft. Dat wil zeggen: een geschiedenis die niet alleen een beschrijving geeft van de
belangrijke gebeurtenissen, maar ook antwoord geeft op de belangrijkste vragen naar
de oorzaken. Althans als datgene als oorzaak mag worden aangemerkt dat over het
algemeen als oorzaak wordt aangeduid. Waarbij “over het algemeen” gedefinieerd kan
worden in termen van nieuwsberichten en de geciteerde literatuur. Vaak gaat het
daarbij om zaken die je “oorzaken in eerste instantie” zou kunnen noemen. Zoals:
gebrekkig toezicht. Dat is een oorzaak als je negeert dat gebrekkig toezicht ook een
oorzaak moet hebben. Als je negeert dat gebrekkig toezicht al eerder door anderen
opgemerkt en gecorrigeerd had kunnen en had moeten worden. De oorzaken van het
gebrekkige toezicht en van het uitblijven van correctie kun je dan “oorzaken in tweede
instantie” noemen. Iets dergelijks geldt voor “menselijke fouten” als oorzaak. Dat een
enkel persoon een vergissing maakt is één ding, maar dat een oninteger en incompetent
persoon wordt benoemd tot hoofd van een belangrijke overheidsorganisatie, en dat een
organisatie van meer dan duizend medewerkers niet in staat is een belangrijke
menselijke fout te corrigeren iets heel anders. Het huidige hoofdstuk noemt alleen
oorzaken in eerste instantie. Het volgende hoofdstuk kijkt wat dieper. Het zoekt naar
veranderbare oorzaken van de oorzaken in eerste instantie. Dat mensen fouten maken
zal nooit geheel uitgesloten kunnen worden. Maar selectieprocedures en correctiemogelijkheden kunnen wezenlijk verbeterd worden. En zo is er veel meer.
Als het huidige hoofdstuk 2 zichzelf lijkt te verklaren, en geen nadere verklaring
lijkt te behoeven, dan komt dat doordat de lezer oppervlakkige oorzaken niet alleen als
afdoende verklarend beschouwt, maar zich bovendien onvoldoende realiseert dat ze
niet onveranderlijk maar veranderbaar zijn. Dat sommige aannames en mogelijkheden
tot verandering niet opvallen is begrijpelijk. Want ze worden slechts zelden genoemd
en ter discussie gesteld. Ze blijven als regel ver buiten beeld. Veel lezers zijn zich
waarschijnlijk bovendien niet bewust van hun aanvechtbare karakter. Vanwege de
eerste twee doelstellingen is het niettemin noodzakelijk om na te gaan wat voor rol ze
in de geschiedenis gespeeld (kunnen) hebben, en wat voor mogelijkheden ze bieden bij
pogingen om herhaling te voorkomen. Vanwege hun afwijkende aard en omvang is
bespreking ondergebracht in een apart hoofdstuk: hoofdstuk 3.
Moderne staten gebruiken verschillende instrumenten om te verhinderen dat
mensen of organisaties anderen schade berokkenen, of zich ongewenst gedragen. Zoals
strafrecht en toezicht. Toezicht is in het bijzonder belangrijk als strafrecht praktisch
afwezig is. Het toezicht functioneert namens de samenleving. Het moet ervoor zorgen
dat de betreffende normen nageleefd worden en dat de gegeven vrijheid wordt gebruikt
waarvoor ze bedoeld is. Het moet ervoor zorgen dat er geen schade wordt veroorzaakt.
In een geschiedenis die alleen gebeurtenissen vermeldt is er geen plaats voor het
nalaten van een toezichthouder. Uiteraard blijven dan ook de oorzaken van het nalaten
buiten beschouwing. Dat kan ertoe bijdragen dat die oorzaken niet worden aangepakt
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en herhaling niet wordt voorkomen. Vanwege de manier waarop rechten en plichten
(taken) in de moderne staat zijn verdeeld is het voor het leren uit de geschiedenis niet
alleen van belang om te weten wat er is gebeurd, maar ook wat er gedaan had kunnen
en moeten worden maar werd nagelaten. Om die reden wordt hier relatief veel aandacht
gegeven aan het doen en laten van toezichthouders. Het doen en laten van DNB is
onderzocht met behulp van in het bijzonder zijn jaarverslagen. Vanwege het belang van
het doen en laten van DNB voor het (Nederlandse) financiële stelsel en Wellinks
meineed wordt hierover vrij uitgebreid gerapporteerd. Namelijk in de bijlage DNB
rapporten 1998-2007. In het huidige hoofdstuk is kortheidshalve alleen een samenvatting opgenomen.

VOORBEREIDINGEN VOOR DE HYPOTHEKENCRISIS.
Het dogma van deregulering en zelfregulering.

In de decennia voorafgaand aan de financiële crises was het beleid van de Westerse
regeringen gericht op deregulering. Er moesten minder regels en toezicht komen.
Regels waren ondoelmatig. Regels waren een blijk van onvoldoende vertrouwen in de
financiële instellingen. Ondernemingen zouden belang hebben bij verantwoordelijk
gedrag. Ze zouden goede redenen hebben om hun aandeelhouders voor verliezen te
behoeden. Het spreekt daarom vanzelf dat ze hun risico’s doeltreffend managen.1
Daarom kan worden vertrouwd op zelfregulering. Overheidsbemoeienis is gewoon niet
nodig. Zelfregulering is kostenbesparend en voldoende om ongelukken te voorkomen.
Regeringen en ondernemers verzetten zich daarom tegen alles dat leek op meer regels
en bemoeienis.2
De volgende voorbeelden geven een indruk van het overheidsbeleid en de
uitvoering daarvan.
In 1991 publiceerde het Amerikaanse ministerie van financiën een rapport dat
opriep tot afschaffing van het bestaande, oude wettelijke kader voor banken. Dat zou
de financiële instellingen onnodig beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden. Het
rapport stelde onder andere voor om de Glass-Steagall Act van 1933 in te trekken. Het
beweerde dat uitvoering van zijn voorstellen de banken beter in staat zou stellen om te
innoveren. Dat zou het financiële stelsel versterken en diversifiëren, en de consument
grote voordelen opleveren.3 In 1999 werd de Glass-Steagall Act vervangen door de
Gramm-Leach-Bliley Act. Combinaties van financiële activiteiten die Glass-Steagall
(met reden) verbood werden door Gramm-Leach-Bliley toegestaan.4 Directe gevolgen
waren o.a. groei, concentratie en verhoudingsgewijs minder kapitaal (meer leverage).
De Nederlandse overheid is in 1994 begonnen met een proces Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit. Het proces beoogt de administratieve last van het
bedrijfsleven te verlichten, en zodoende de marktwerking op productmarkten te
verbeteren. Los hiervan hebben de pogingen om de administratieve lastendruk te
verminderen in mei 2000 een meer permanent karakter gekregen met de installatie van
een adviescollege toetsing administratieve lasten. Dat heeft tot taak om voorgenomen
wetgeving te toetsen op de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven.5
In 1996 werd in de VS een wet van kracht die de federale toezichthouders voorschrijft om hun regelgeving om de tien jaar te evalueren, en commentaar te vragen op
“verouderde, onnodige en onnodig belastende” regels.6
1

FCIC rapport p. 35/63 Een paginaverwijzing van het soort n/m verwijst naar de pagina waarop in de
papieren versie het getal n staat, en in de pdf versie gevonden wordt door het getal m in het
betreffende venstertje te typen. De officiële naam van het FCIC rapport luidt: Financial Crisis Inquiry
Report- Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis
in the United States. Het is gepubliceerd in januari 2011. Het heeft ISBN 978-0-16-087727-8.
2 Voor een getuigenis over het dereguleringsbeleid van de Nederlandse Tweede Kamer zie p. 1651
van het verslag van de hoorzitting van de CDW met Klaas Knot, de huidige president van DNB, op
9/12/11 in de tweede reeks hoorzittingen.
3 FCIC rapport p. 36/64.
4 Voor details zie bijvoorbeeld p. 541/69 van het FCIC rapport of de wiki-pagina over deze wetten.
5 P. 111/109 DNB jaarverslag 2000.
6 De Economic Growth and Regulatory Paperwork Reduction Act. FCIC p. 53/81. N.B. De staten
hebben hun eigen toezichthouders.
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In een toespraak op 12 april 1997 beweerde Alan Greenspan, de toenmalige
voorzitter van de Federal Reserve Bank, de Fed,7 de Amerikaanse zuster van De
Nederlandsche Bank, DNB, dat zelfregulering door de private ondernemingen geleidelijk de vele hinderlijke en alsmaar minder doeltreffend wordende overheidsstructuren
moest vervangen.8
De zelfreguleerders deden niet alleen alsof ze overtuigd waren van hun gelijk, ze
meenden zelfs dat andersdenkenden het zwijgen moest worden opgelegd, ook tegen
hoge morele kosten. Met de mogelijkheid van een vergissing hielden ze geen rekening.
In de wereld van wetgeving en toezicht werden geen twijfelaars getolereerd. Het bewijs
wordt geleverd door de eliminatie in 1998-1999 van Brooksley Born, hoofd van de
CFTC, één van de belangrijkste financiële toezichthouders in de VS.9
Dat het ageren tegen reguleren en toezicht in de beschouwde periode niet afliet
blijkt ook uit lichtelijk absurdistische passages in het jaarverslag van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) over 2006. Het bevat twee ondubbelzinnige getuigenissen
van de tijdgeest. Het eerste is van Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse
vereniging van banken (NVB):
«Je moet voorkomen dat al die autoriteiten, ook de AFM, in de eeuw van het
toezicht slechts vanuit een geïsoleerde positie vrijelijk schieten op de instellingen onder
toezicht die het verder maar zelf moeten uitzoeken. Daar dien je het uiteindelijke doel
van het toezicht niet mee. Zo mogen ook generaliserende conclusies zeker niet
gebaseerd zijn op vermoedens of steekproeven. Zorgvuldigheid moet voorop staan. Dat
geldt voor de financiële sector zelf maar ook voor het omgaan met die sector.»10, 11
In deze “eeuw van het toezicht” kan door gebrek aan toezicht meer dan de helft van
de grootste Nederlandse banken alleen overleven met behulp van belastinggeld: ABN
AMRO, DSB, ING en SNS Reaal.
Een tweede getuigenis is van Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW:12
«Nederland is [de] laatste decennia op veel terreinen uitgegroeid tot een samenleving waarin bijna alles gecontroleerd wordt. Daarbij ligt- ons inziens ten onrechte- de
voorkeur van de wetgever bij controle ex-ante, dus vooraf, aan de hand van een
vergunningenstelsel. We hebben in Nederland meer dan duizend vergunningenstelsels
met miljoenen vergunningen! Dat is een zeer slechte situatie voor ondernemerschap.
Ondernemerschap heeft juist ruimte nodig. Waar men denkt dat we kunnen streven
naar een risicoloze samenleving, is dat in de praktijk onmogelijk. Begrijp mij goed.
VNO-NCW is niet principieel tegen alle regels. Wij zeggen: ‘Stel duidelijke regels en
toets achteraf.’ Daarmee geef je ondernemers vertrouwen. Laat hen precies duidelijk
zijn waar ze zich aan moeten houden. Maar reken hard af als ze zich niet aan de regels
houden. Meer vertrouwen vooraf, harder straffen wanneer achteraf blijkt dat het niet
goed is, dat moet het beginsel zijn.»13, 14
Het is natuurlijk onzin dat in Nederland bijna alles wordt gecontroleerd. O.a. op de
banken was er volstrekt onvoldoende controle. Ze kregen veel te veel ruimte. Er is niet
gestraft. Van een oproep van Wientjes na de crisis om hard af te rekenen met de verantwoordelijke ondernemers is niets vernomen.
7

Hij was voor deze functie voorgedragen door president Ronald Reagan, en benoemd door de Senaat
op respectievelijk 2/6/87 en 11/8/87. Bron: Wikipedia.
8 FCIC rapport p. 28/56. Volgens p. 558/586 is de bron van het citaat: Alan Greenspan, “The
Evolution of Banking in a Market Economy,” remarks at the Annual Conference of the Association of
Private Enterprise Education, Arlington, Virginia, April 12, 1997.
9 FCIC rapport p. 47/75. Voor iets meer uitleg zie hieronder, de paragraaf 1998-1999. De weigering
OTC regelgeving te evalueren, en de eliminatie van Born.
10 AFM jaarverslag 2006 p. 62/64.
11 Boele Staal werd in 2016 waarnemend burgemeester van Arnhem. Voor het overige was op het
internet niet 1, 2, 3 te vinden wat hij sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Vereniging van Banken in
2013 had gedaan.
12 VNO= Verbond van Nederlandse Ondernemingen, NCW= Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond.
13 AFM jaarverslag 2006 p. 112/114.
14 In 2016 was Wientjes volgens Management Scope onder meer president-commissaris van KPMG,
en hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Op 4/9/13 ontving hij het Ereteken van
Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. (Wikipedia “Bernard Wientjes” 2/5/17).
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Merk op dat Staal en Wientjes hier de facto lobbyen voor deregulering en zelfregulering, en dat AFM zich beschikbaar stelde om als hun spreekbuis te dienen.
Belangrijke banken namen ondraagbare risico’s.

De hypothekencrisis is ontstaan doordat belangrijke banken risico’s hebben
genomen die ze niet konden dragen, en doordat problemen bij een minderheid tot
problemen bij een meerderheid zouden leiden. En daarmee tot het vastlopen van het
financiële stelsel. Het risicomanagement van de banken was in feite onvoldoende. Ook
al was het misschien volgens formele normen van toezichthouders voldoende. Zonder
omvangrijke steun van belastingbetalers zouden talloze banken failliet zijn gegaan. Dat
zou chaos hebben veroorzaakt in het betalingsverkeer en de hele economie.
Banken verdienen geld met een breed spectrum aan financiële producten en
diensten. Van oudsher bestaat de meest basale bankactiviteit uit het aantrekken van
kapitaal van spaarders, en het verstrekken van leningen. Op de eerste plaats aan
huizenkopers. Spaarders krijgen een rente die lager is dan de rente die de bank krijgt
van degenen die lenen. De bank kan bestaan zolang het verschil voldoende groot is. In
de loop der tijd zijn banken meer en meer andere typen activiteiten gaan ontplooien.
Het zijn stations in het betalingsverkeer tussen zowel burgers als organisaties, en voor
de handel in vele soorten waardepapier. Ze ondersteunen grote projecten, de oprichting
van ondernemingen, en de beursgang en fusie van bestaande ondernemingen.
Zoals de meeste mensen en organisaties doen financiële instellingen dingen
waaraan risico’s zijn verbonden. De risico’s die financiële instellingen nemen zijn
relatief groot.15 Het wel en wee van deze instellingen hangt relatief sterk af van
subjectieve waarderingen die van veel factoren afhankelijk zijn en relatief snel kunnen
veranderen. Ze nemen risico's die relatief gemakkelijk tot hun faillissement kunnen
leiden, en tot grote schade voor hun omgeving. Dat is theoretisch bij voorbaat
duidelijk, en door vele financiële crises bevestigd. De financiële sector is niet de enige
die ellende kan veroorzaken, maar de geschiedenis laat zien dat geen enkele andere
sector zo systematisch crises en economische rampspoed heeft veroorzaakt. Het
volgende, en dit rapport als geheel, zijn bedoeld als bijdragen aan de verklaring
hiervan.
Wie er van op aan wil kunnen dat hij zijn schulden kan betalen moet alleen risico’s
nemen die hij kan dragen. Hij moet er met andere woorden voor zorgen dat hij tijdig
over voldoende eigen geld kan beschikken om kosten veroorzaakt door realisatie van
risico’s te kunnen opvangen. Als hij die kosten kan opvangen zijn de risico’s
draagbaar. Het is duidelijk dat de vereiste hoeveelheid eigen geld afhangt van de
risico’s en hun mogelijke gevolgen. Een risico is de kans op een ongewenste
gebeurtenis. Mensen kunnen slecht voorspellen. De toekomst is altijd tot op zekere
hoogte onzeker. Dus ook risico’s zijn onzeker en moeten worden geschat. Dat kan met
open ogen en realistisch, maar ook met een roze bril op. De vraag is verder of je
“serieus”, “echt”, voorbereid moet zijn op alle mogelijke ongewenste gebeurtenissen.
Of in welke mate. Tenslotte is het bij het bepalen van de omvang van reserves van
belang hoe bezwaarlijk faillissement wordt gevonden. Als je daar persoonlijk niets van
te vrezen hebt, en wel meeprofiteert van grote winsten, dan kun je meer risico nemen
dan wanneer je mee moet betalen aan het compenseren van verliezen.
Banken concurreren. Ze streven naar groei, en naar vergroting van hun marktaandeel. Ten koste van de concurrentie. Ze lopen liever niet het risico dat concurrenten
kansen benutten die ze zelf laten liggen. Hetzelfde geldt voor afdelingen binnen een
individuele onderneming. “Ondernemen is risico’s durven nemen” was één van de
15

Tot de financiële instellingen behoren ook pensioenfondsen. Het ABP ging er vele jaren ten
onrechte van uit dat de rente zou gaan stijgen. Met zeer grote nadelige gevolgen voor de deelnemers.
Dit was vermijdbaar. Zie bijvoorbeeld Martin Pikaart, Wanbeleid, algemeen burgerlijk, AUP, ISBN
978 94 6298 090 7. (Een uitgavejaar wordt niet vermeld. Op grond van de referenties en jaar van
lezing moet het 2015 of 2016 zijn).

- 11 -

leuzen die in de periode 1995-2008 opgeld deden. Dat stond niet open voor discussie.
Er werd lichtzinnig over risico’s gepraat. Zowel het politieke klimaat als het gegeven
van concurrentie bevorderden het nemen van risico’s.
Om de kans te beperken dat een bank te veel risico’s neemt en in een situatie
belandt waarin hij zijn schulden niet meer kan betalen- en die schulden dus door
buitenstaanders moeten worden betaald- worden door overheid en toezichthouders
eisen aan banken gesteld. Onder andere wordt geëist dat tenminste een bepaald
percentage van verstrekte leningen gedekt wordt door eigen kapitaal. Dat percentage
heet kapitaalvereiste. Het Bazel I akkoord van 1988 stelde het minimum percentage
vast op maximaal 8%, afhankelijk van het type kapitaal, zie hieronder. Het percentage
wordt geacht uitdrukking te geven aan een vermeend risico. Zoals het risico dat
degenen die geleend hebben niet op tijd hun rente of aflossing betalen, dat
waardepapier waarde verliest, of dat degenen die aan de bank hebben geleend hun geld
vroeger dan verwacht opeisen. Het kapitaalvereiste drukt dus verwachtingen en
schattingen uit. Het idee is dat banken die aan het kapitaalvereiste voldoen een buffer
hebben die voldoende groot is om de risico’s te kunnen dragen. Zodat ze te allen tijde
aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat was en is niet meer dan wishful thinking.
De kapitaalvereisten zijn niet het resultaat van betrouwbare berekeningen, maar natte
vinger werk en een politiek compromis. Een compromis tussen toezichthouders
enerzijds en banken anderzijds. De aanpak, onderhandelen tussen toezicht en banken,
is een garantie voor een onveilige uitkomst. Dat er geen steekhoudende onderbouwing
van de 8% kan zijn blijkt zowel uit het feit van de hypothekencrisis als uit het feit dat
het percentage na deze crisis verhoogd is. Als het betrouwbaar was geweest was dat
niet nodig.
In feite heeft het Bazel akkoord niet één percentage maar meerdere percentages.
Een bank hoeft namelijk niet voor elk type vreemd vermogen evenveel eigen kapitaal
te hebben. Voorbeelden van typen vreemd vermogen zijn staatsobligaties, hypotheken,
en aandelen. Deze producten hebben ieder hun eigen risico’s. Daarom tellen ze niet
even zwaar mee bij de berekening van het totale vereiste kapitaal. Voor het deel van
het vermogen dat bestaat uit aandelen eiste Bazel I het volle pond: 8%.16 Wat wil
zeggen dat een bank in theorie 12,5 maal meer aandelen op zijn balans mag hebben
staan dan hij aan kapitaal bezit. “In theorie” omdat er ook andere typen producten op
de balans staan. En ook daar moet kapitaal tegenover staan. Met hypotheken loopt een
bank (doorgaans) minder risico dan met aandelen. Daarom werd het kapitaalvereiste
voor hypotheken op 4% gesteld. Dit betekent dat een bank om een hypotheek van
200.000 € te mogen verstrekken 8000 € aan eigen kapitaal moet bezitten. Voor
hypotheken die door bepaalde Amerikaanse hypotheekbanken (de GSEs) zijn
gebundeld tot hypotheekeffecten (mortgage backed securities, MBS) werd het
percentage echter op 1,6% gesteld. Wat uiteraard de concurrentiepositie van die MBS
bevoordeelt, en hun prijs verhoogt. Tegenover staatsobligaties van OECD landen hoeft
echter in het geheel geen eigen kapitaal te staan.
Het Bazel akkoord is opgesteld door het Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS, de Bazelse commissie voor het bankentoezicht). Deze commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van de centrale banken en toezichthouders. Het akkoord heeft de
status van een advies. In Nederland en de andere (twaalf!) G10 landen heeft het in
1992 kracht van wet gekregen. Met andere woorden: regeringen en parlementen
hebben er impliciet (via regelgeving voor hun centrale bank en/of toezicht) of expliciet
mee ingestemd.17 Het akkoord veroorzaakte het omgekeerde van wat de bedoeling
heette te zijn. De verhouding totaal : eigen vermogen, de zogeheten leverage,18 nam toe
in plaats van af. De instabiliteit van het financiële stelsel, de kwetsbaarheid voor
verstoringen, nam daardoor toe. Er was minder voor nodig om banken en het stelsel in

16

Ter vergelijking: mijn bank stelt de dekkingswaarde van mijn effecten op 70%. Hij ziet dus een
risico van 30%. Vanwege de koersgeschiedenis is dat begrijpelijk. De 8% is dat niet.
17 Engelstalige Wikipedia 26/3/12.
18 Letterlijk: hefboom. Een duidelijker vertaling zou zijn: vergrotingsfactor.
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moeilijkheden te brengen.19 Dat is niet meer dan logisch. Als de GSE MBS meer dan
1,6% van hun waarde zouden verliezen zou dat al tot problemen kunnen leiden. En wat
is nou 1,6%?
Financiële instellingen zijn meer of minder afhankelijk van leningen. Leningen
worden in de regel verschaft voor een bepaalde termijn, en tegen onderpand. Denk aan
een hypotheek, waarbij een huis als onderpand dient. Onderpand kan waarde verliezen.
Bij het afsluiten van de lening kan daarom worden afgesproken dat extra onderpand zal
worden gegeven als de waarde van het aanvankelijk verschafte onderpand meer dan
een bepaald percentage is verminderd. Dat is een risico voor de lener, en stelt eisen aan
zijn risicomanagement en vermogen. In 2007-2008 bleken die soms onvoldoende.
Omdat er niet tijdig extra onderpand werd verschaft werden leningen niet verlengd, en
konden banken niet meer functioneren. Dit mechanisme betekende de ondergang van
onder andere Lehman Brothers.
Net als iedereen kunnen ook financiële instellingen niet elk risico vermijden. Maar
zowel het bovenstaande als de feiten van de hypothekencrisis laten zien dat het nemen
van ondraagbare risico's ook voor banken niet noodzakelijk is. Veel banken hebben de
hypothekencrisis zonder steun van buitenaf kunnen overleven.
Het eigen-huis-beleid van de Amerikaanse regering en zijn gevolgen.

Sinds 1934 voerden Amerikaanse regeringen beleid dat gericht was op bevordering
van het huizenbezit. Vooral van mensen met gemiddelde en lagere inkomens.
Regeringen probeerden dit doel onder andere te bereiken door het voor die mensen
makkelijker te maken om een hypotheek te krijgen. Het beleid werd door meerdere
presidenten in openbare toespraken met gezwollen retoriek uitgedragen.20
Éen van de instrumenten van dit beleid was de Community Reinvestment Act van
1977. Tot 1995 werd naleving van deze wet beoordeeld op basis van inspanning, niet
op basis van resultaten. In 1995 paste het Congres de wet zodanig aan dat banken
gedwongen werden om meer te lenen aan mensen met lagere inkomens. De leningen
omvatten hypotheken. Deze aanpassing had een enorme toename van “herinvesteringsdollars” tot gevolg. Dit wordt geïllustreerd door de grafiek op de volgende bladzijde.
Een ander belangrijk instrument was de Housing and Community Development Act
van 1992 (de GSE-wet). Die regelde onder andere de GSEs: de secundaire hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Fannie en Freddie waren op de beurs genoteerde
private ondernemingen.21 Ze verstrekten zelf geen hypotheken. In plaats daarvan
kochten ze hypotheken van banken die hypotheken aan huizenkopers hadden verstrekt
(de “originators”).22 Fannie en Freddie bundelden de aangekochte hypotheken tot
hypotheekeffecten. Ze verzekerden die en verkochten ze door aan beleggers. Althans
voor een deel; een ander deel hielden ze als belegging. Zowel de hypotheekeffecten als
effecten die grotendeels bestaan uit hypotheken en deels uit andere leningen worden
hier voortaan aangeduid als MBS.23
19

Volgens Van Wijnbergen in zijn gesprek met de Commissie De Wit: «Consequenties waren
bijvoorbeeld veel lagere kapitaalseisen tegen posities die banken voor handel op eigen risico namen.
Door dat gat zijn bankiers met een truck gereden.» p. 25, Gespreksverslagen Commissie De Wit,
eerste reeks. Los daarvan is aannemelijk dat Bazel van Amerikaanse banken minder kapitaal eiste dan
de daar tot dan bestaande regelgeving: 5,5% van total assets. Ook om politieke redenen. Zie o.a. p. 10
in het boek van Laurent Balthazar, From Basel 1 to Basel 3.
20 Voor Clinton zie p. 41/69 van het FCIC rapport. Voor G.W. Bush zie p. 43/39 van het eerste
rapport van de CDW.
21 Althans sinds 1968, het jaar waarin een eerdere versie van de wet van kracht werd. Voor meer
informatie zie bijvoorbeeld de pagina “Fannie Mae” in de Wikipedia, of de FCIC staf studie
Government sponsored enterprises and the financial crisis. Er waren meer organisaties op dit terrein,
maar die waren allemaal substantieel kleiner en minder belangrijk. Daarom blijven ze hier buiten
beschouwing.
22 Deze banken kunnen de primaire hypotheekbanken genoemd worden.
23 Het beschreven proces van het doorverkopen van gebundelde hypotheken wordt wel aangeduid als
het “originate to distribute”-model, OTD.
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Een belangrijk aspect van het doorverkopen van hypotheken in de vorm van MBS
is, dat het belang van de oorspronkelijke hypotheekverstrekker (bank) in de kwaliteit
van een hypotheek kleiner wordt. Nadat de bank de hypotheek heeft doorverkocht
maakt het hem weinig meer uit of rente en aflossing worden betaald. Een tweede
belangrijk aspect is dat een koper van een MBS veel minder zicht heeft op de kwaliteit
van de hypotheken in de MBS dan de banken die de hypotheken oorspronkelijk
verstrekten.
Fannie en Freddie worden aangeduid als GSEs, government sponsored enterprises.
Aan die benaming moet geen betekenis worden gehecht: GSEs werden niet door de
overheid bekostigd of gesubsidieerd. Met dien verstande dat in de financiële wereld
algemeen werd aangenomen dat de Amerikaanse regering de GSEs te hulp zou komen
mochten ze problemen krijgen. Dus dat GSE-producten door de staat gegarandeerd
waren. Het Amerikaanse regeringsbeleid had daar belang bij. Getuige ook de
genoemde 1,6% in Bazel I.
Door MBS te maken en te koop aan te bieden maakten de GSEs het makkelijker om
geld voor hypotheken beschikbaar te krijgen. Door hypotheken in de vorm van MBS
als verzekerde belegging te koop aan te bieden boorden ze als het waren nieuwe of
extra geldbronnen aan. Er waren twee gelijksoortige banken, Fannie en Freddie, om
door concurrentie doelmatigheid te bevorderen.
In een geschiedenis van de hypothekencrisis moet aan de GSEs aandacht worden
gegeven omdat ze grote invloed hadden op de hypothekenmarkt, en omdat ze als
instrument van overheidsbeleid de kwaliteit van de hypotheken verlaagden. (Dit wordt
hieronder uitgelegd). Hun omvang en invloed blijkt duidelijk uit het totaalvolume aan
MBS dat ze hadden uitstaan. Voor Fannie was dat in 2000 0,7 T$ en in 2007 2,3 T$.24,
25 Voor Freddie in 2000 0,6 T$ en in 2007 1,4 T$.26 Dus voor Fannie en Freddie samen
in 2000 1,3 T$ en in 2007 3,7 T$. Volgens de Statistical Abstract USA 2012 waren de
totalen voor GSEs + “Agency- and GSE-backed mortgage pools” in 2000 en 2007
respectievelijk 0,210+ 2,43= 2,6 T$ en 0,45+ 4,37= 4,8 T$.27 Deze bedragen kunnen
worden vergeleken met het totale huizenhypotheekvolume. Dat bedroeg in 2000 5,1 T$
en in 2007 11,2 T$.28 Het aandeel van de GSEs hierin was dus aanzienlijk.
MBS dienen onder andere als belegging en als onderpand voor leningen. In het
24

FHFA jaarverslag 2008 p. 112.
1 T$= 1000 G$= 1.000.000 M$, waarin G= giga en M= mega.
26 FHFA jaarverslag 2008 p. 129.
27 Statistical Abstract USA 2012, tabel 1192, p. 742 (in hoofdstuk 25).
28 Statistical Abstract USA 2012, tabel 1192, p. 742. De tabel geeft ook getallen voor 1990.
25
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bijzonder voor repo-leningen. Een repo-lening is een lening die is vastgelegd in een
terugkoopcontract, een repurchase agreement. Kortweg repo. Het is een lening met
onderpand. Degene die leent belooft het onderpand op korte termijn tegen een hogere
prijs terug te zullen kopen, vaak binnen een dag.29 Het is logisch dat er minder kan
worden geleend als onderpand waarde verliest. Bijkomend probleem kan zijn dat een
contract voor een langer lopende lening kan bepalen dat er extra onderpand moet
worden geleverd als de marktwaarde van eerder gegeven onderpand meer dan een
bepaald percentage is gezakt. Als dat extra onderpand er niet is heeft de lener een
probleem. Dat dit soort activiteiten omvangrijk en belangrijk zijn is gemakkelijk te zien
in de jaarverslagen van Amerikaanse investeringsbanken. Zie bijvoorbeeld pp. 78-9 in
het jaarverslag van Lehman Brothers over 2007 of pp. 86/88 in het Goldman Sachs
jaarverslag over 2009. Vergelijk die bladzijden bijvoorbeeld met p. 75/76 in het
jaarverslag van Wells Fargo over 2007. Wells Fargo doet dit veel minder.
De Federal Housing Enterprises Financial Safety and Soundness Act van 1992, deel
van de Housing and Community Development Act, gaf het Amerikaanse ministerie van
Housing and Urban Development (HUD)30 de bevoegdheid om de GSEs kwantitatieve
doelen op te leggen. De wet onderscheidt drie doelen:
1. Leningen aan mensen met een inkomen onder het mediane inkomen van hun
woonomgeving (het low and moderate income goal, LMIG).31
2. Leningen aan mensen waarvan het inkomen zeer laag is (minder dan 60% van
het mediane inkomen in hun woonomgeving), en aan mensen met een laag
inkomen die wonen in een omgeving waar de inkomens laag zijn (het special
affordable goal, SAG).
3. Leningen aan mensen die wonen in een omgeving met lage inkomens of in een
omgeving waarin relatief veel leden van minderheden wonen (het underserved
areas goal, UAG).
60%
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Bovenstaande grafiek laat zien hoe HUD de doelstellingen geleidelijk opschroefde.
In de eerste jaren vanaf 1992 kwamen de percentages ongeveer overeen met wat in de
hypothekenmarkt gebruikelijk was. Maar na verloop van tijd moesten er geleidelijk aan
meer hypotheken worden verstrekt aan mensen met lagere inkomens. Op den duur ook
aan mensen die het zich niet goed of niet konden veroorloven. De eisen die banken
stelden aan het verkrijgen van een hypotheek werden geleidelijk verlaagd. Het beleid
29

Zie p. 543/571 in het FCIC rapport. (Dit is in de verklarende woordenlijst).
Huisvesting en Stadsontwikkeling.
31 De helft van de bevolking verdient minder dan het mediane inkomen, de andere helft verdient meer.
30
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was succesvol in deze zin dat het huizenbezit onder mensen met lagere inkomens
geleidelijk toenam. Tenminste tot 2006. Maar de kwaliteit van de hypotheken naam
navenant af, en het risico toe. Zowel het risico voor de MBS-eigenaar als voor de
huizenbezitter. Voor de laatste het meest. De huizenbezitter kan immers in geval van
ongunstige economische ontwikkelingen genoodzaakt worden om zijn huis met
aanmerkelijk verlies te verkopen, en andere woonruimte te zoeken.
Door middel van MBS en soortgelijke waardepapieren werden de beste (“prime”)
hypotheken vermengd met meer riskante (“subprime”) hypotheken, en over het hele
internationale financiële stelsel verspreid.
Voor bewijzen van de geleidelijke toename van het relatieve aandeel van riskante
hypotheken, van de vergiftiging van de MBS en waardepapieren die daaraan gerelateerd zijn, en van het genoemde beleid als oorzaak van deze ontwikkelingen wordt
verwezen naar het verslag van Wallison in het rapport van de Amerikaanse
onderzoekscommissie FCIC, naar de artikelen van Pinto waarnaar dat verwijst,32 de
jaarverslagen van de GSEs, en naar het artikel Not What They Had in Mind: A History
of Policies that Produced the Financial Crisis of 2008 van Arnold Kling.
Ik heb gezocht naar risicoanalyses van het kwantitatieve doelen beleid van HUD,
maar niets gevonden dat daar op lijkt. Alle contemporaine documenten wijzen er op dat
het beleid puur dogmatisch was. Het was goed en het moest. Punt. Met andere
woorden: er was bij HUD geen risicomanagement.
Een belangrijk gegeven voor de huizen- en hypotheekmarkt is de rentestand.
Huizen zijn relatief kostbaar. Om een huis te kunnen betalen moeten de meeste mensen
daarom geld lenen. Dat kan door een hypotheek te nemen. Vanwege de grootte van het
geleende bedrag wordt een hypotheek in de regel afbetaald, afgelost, over een lange
periode (meestal 30 jaar). Zolang de lening niet is afgelost moet er rente worden
betaald. Opgeteld zijn de rentelasten vaak aanzienlijk groter dan de aflossingskosten.
Dat betekent onder andere dat mensen zich bij een lagere rentestand duurdere huizen of
hogere huizenprijzen kunnen veroorloven. De rentestand heeft door dit soort mechanismen grote invloed op de ontwikkeling van de huizenprijzen.
Uiteraard worden huizenprijzen ook door andere factoren beïnvloed dan de
hypotheekrente. Niettemin is de ontwikkeling van de hypotheekrente in de VS
voldoende om de ontwikkeling van de huizenprijzen althans kwalitatief te verklaren.
De hypotheekrente was voor het laatst maximaal in 1981. Toen was hij maar liefst
17%. Vanaf dat jaar nam hij geleidelijk af tot iets onder de 6% in 2005. In de jaren
2006 en 2007 was hij 6,4 resp. 6,3.33
In 2006 begon in de VS het aantal mensen dat rente en aflossing niet meer op tijd
kon betalen toe te nemen.34
In de jaren 1991-2006 waren de huizenprijzen verdubbeld. (Niet alleen in de VS,
maar in vele westerse landen).35 In de VS werd een maximum bereikt in april 2006.
Vervolgens gingen de huizenprijzen dalen.
Deze verschijnselen laten zich verklaren uit verzadiging van de huizen- en/of
hypothekenmarkt in de jaren tot en met 2006. De aanname van verzadiging wordt
gesteund door de kennelijke noodzaak om voor het bereiken van de HUD-doelen de
hypotheekvoorwaarden aanmerkelijk te verminderen. Er werden meer hypotheken
verkocht dan mensen onder de normale voorwaarden konden betalen. Met een relatieve
toename van wanbetalers als gevolg. En daardoor een daling van de huizenprijzen.
Deze gebeurtenissen zetten het crisisproces in gang, en bepaalden zijn tijdschema.
Overigens zijn zowel het toenemen als het verminderen van huizenprijzen in veel
omstandigheden zichzelf versterkende processen. Na een serieus maximum kan een
32

Vooral Government Housing Policies in the Lead-up to the Financial Crisis: A Forensic Study.
Deze getallen komen uit het FHFA jaarverslag 2008, p. 145 (tabel 25).
34 Statistical abstract USA 2012 p. 743 tabel 1194.
35 FCIC rapport p. 87/115 en de stafstudie The Mortgage Crisis p. 18. Voor de OECD landen zie tabel
59 op p. 293 van de statistische bijlage van de Economic Outlook 2012-1 (of de corresponderende
tabel in andere edities van de halfjaarlijkse Economic Outlook).
33
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daling doorzetten o.a. omdat aspirant kopers de neiging hebben om af te wachten
hoelang de daling doorzet, en omdat slechts weinig huiseigenaren zin hebben hun huis
met verlies te verkopen. Zelfs al is de prijs van een te kopen ander huis waarschijnlijk
in dezelfde mate gezakt. En als niet alleen de huizenprijzen zakken maar er meer
economische problemen lijken te zijn kan de vraag zo sterk verminderen dat alleen dat
al voldoende is om prijzen zelfs te laten kelderen.

HET TOEZICHT EN DE FINANCIËLE SECTOR IN 1994-2007.
1994-1996. OTC derivaten en de aanbevelingen en scenario’s
van de GAO.

Sinds op zijn laatst de negentiger jaren hebben de ontwikkeling en het gebruik van
afgeleide waardepapieren, in het Engels derivatives genoemd, een hoge vlucht
genomen. Met “afgeleide waardepapieren” worden contracten bedoeld waarvan de
marktwaarde is afgeleid van een referentiekoers, index, of soort goederen.36 Er wordt
onderscheid gemaakt tussen private contracten en papieren die verhandeld worden via
beurzen. De private contracten worden OTC genoemd, van “over the counter”: “over
de balie”. De OTC markt is niet gecentraliseerd in beurzen, en niet gereguleerd. Hij is
niet transparant, en de mogelijkheden van prijsbepaling via het proces van vraag en
aanbod zijn beperkt.37 Futures en opties zijn voorbeelden van beurs-derivaten.38
Derivaten kunnen helpen bij het verminderen van risico’s van veranderingen in de
rentestand, wisselkoersen, brandstoffenprijzen en andere soorten goederen. Ze kunnen
ook gebruikt worden om te speculeren op veranderingen in koersen en indices. Ze
kunnen verliezen niet alleen beperken, maar ook veroorzaken. Omdat er soms grote
bedragen mee gemoeid zijn kunnen ze bedrijven en hun relaties zelfs in ernstige
moeilijkheden brengen.39
In het begin van de negentiger jaren gebeurde dat ook. Er werden op OTC
miljardenverliezen geleden. Het bleek voor ondernemingen soms moeilijk om faillissement door zulke verliezen te voorkomen. Omdat bovendien duidelijk was dat derivaten
(nog) niet of niet goed geregeld waren stelden enkele Congresleden hierover vragen
aan de Amerikaanse Rekenkamer, de Government Accounting Office, GAO. In
antwoord hierop publiceerde de GAO in mei 1994 een rapport met de titel Financial
derivatives- Actions needed to protect the financial system (Afgeleide waardepapierenActies die nodig zijn om het financiële stelsel te beschermen).40 Vanwege het grote
belang van dit rapport voor het vinden van de oorzaken van de hypothekencrisis
worden enkele wezenlijke alinea’s geciteerd:
«Het gebruik van afgeleide waardepapieren breidt zich snel uit, en wordt in
toenemende mate beïnvloed door de globalisering van de handel en financiële markten.
Veel OTC activiteiten in de VS zijn geconcentreerd bij 15 grote Amerikaanse
handelaars die uitgebreid verbonden zijn met elkaar, met eindgebruikers en de
betreffende beurzen. Deze combinatie van wereldwijde betrokkenheid, concentratie en
banden betekent dat het plotselinge falen of het abrupte wegvallen uit het financiële
verkeer van één van die grote handelaars in markten liquiditeitsproblemen kan
veroorzaken, en ook risico’s oplevert voor anderen, inclusief federaal verzekerde
banken en het financiële stelsel als geheel. Ofschoon de federale regering mogelijk niet
zou ingrijpen om alleen één grote OTC handelaar overeind te houden, zou de federale
regering waarschijnlijk wel ingrijpen om het financiële stelsel draaiende te houden in
gevallen van grote financiële spanningen. Hoewel federale toezichthouders vaak in
staat zijn geweest om te voorkomen dat financiële verstoringen crises werden, heeft/
kan ingrijpen in sommige gevallen betekend/ betekenen dat de belastingbetaler

36

GAO 1994 p. 3/5. Bij “goed” kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een specifieke grondstof, zoals
olie.
37 FCIC rapport, p. 46/74.
38 Voor uitleg van “futures” en “opties” zie bijvoorbeeld de Wikipedia. Details zijn hier niet van
belang.
39 Zie p. 4/6 van het GAO 1994 rapport, en pp. 46-7/74-5 van het FCIC rapport.
40 GAO 1994 p. 3/5.

- 17 -

leningen of reddingsoperaties voor de sector moet opbrengen.»41
De GAO heeft de van toepassing zijnde regels geëvalueerd, en ze onvoldoende
bevonden:
«De GAO meent dat innovatie en creativiteit sterke punten zijn van de Amerikaanse
financiële dienstensector, en dat aan deze sterke punten geen afbreuk moet worden
gedaan door overmatige regelgeving. Maar de GAO meent ook dat de hiaten en
zwakke plekken in de regelgeving die momenteel bestaan aangepakt moeten worden,
met name vanwege de snelle groei van het gebruik van afgeleide waardepapieren. Er
moet een passend evenwicht gevonden worden tussen:
1. het mogelijk maken van groei en innovatie van de Amerikaanse financiële
sector
2. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van het nationale financiële
stelsel.
Het realiseren van dit evenwicht zal een samenwerking van Amerikaanse en buitenlandse toezichthouders, marktpartijen, en accountants vragen die zijn weerga niet kent.
De GAO doet aanbevelingen die zijn bedoeld om het Congres, de toezichthouders en
de sector te helpen bij de aanpak van dit vraagstuk.»42
De GAO presenteert vervolgens een uitgebreid pakket van voorstellen voor in het
bijzonder regulering en toezicht op OTC papier en handel. Hij geeft die per
aangewezen instantie: het Congres en de verschillende betrokken toezichthouders. Het
overgrote deel van de voorstellen is ook van toepassing op de regering en toezichthouders van andere landen.
In november 1996 rapporteert de GAO over de uitvoering van zijn aanbevelingen.
Hij stelt vast dat er enkele acties zijn ondernomen die consistent zijn met zijn
aanbevelingen. Maar dat zijn belangrijkste aanbevelingen hoogstens ten dele zijn
uitgevoerd. Hij merkt op dat er in 1994 bij het Congres zes wetten zijn ingediend ter
regulering van OTC. En dat geen van deze wetten is aangenomen. Tot 30 juni 1996
werden er nog vier verwante wetten ingediend. Alle vier zijn naar een commissie
verwezen zonder dat actie is ondernomen.43 De FCIC wijt het nietsdoen aan intensief
lobbyen van de OTC handelaren en tegenstand van Fed voorzitter Greenspan.44
Het GAO rapport van 1996 merkt ook op dat de totale omvang van de wereldwijd
in omloop zijnde OTC per 31/3/95 volgens een schatting van de Bank of International
Settlements (BIS) 56 T$ bedroeg.45
Het gebruik van derivaten was niet beperkt tot de financiële sector. In 1998
gebruikte ca. 40% van de Amerikaanse niet-financiële ondernemingen derivaten.46
1998-1999. De weigering OTC regelgeving te evalueren,
en de eliminatie van Born.

Één van de belangrijkste toezichthouders in de VS is de CFTC, de Commodity
Futures Trading Commission. In 1998 was Brooksley Born hoofd van de CFTC. In mei
1998 maakte ze bekend dat de CFTC wilde onderzoeken of de markt voor OTC
derivaten wellicht anders gereguleerd moest worden. De explosieve groei van de markt
en een lange reeks van grote verliezen gaven daar volgens de CFTC aanleiding toe.
De Amerikaanse minister van financiën Robert Rubin, zijn staatssecretaris
Lawrence Summers, Fed voorzitter Greenspan en Arthur Levitt, voorzitter van de SEC,
41

GAO 1994 p. 7/9.
GAO 1994 pp. 8-9/10-11.
43 Zie het rapport Financial derivatives- Actions taken or proposed since May 1994. GAO, november
1996.
44 FCIC rapport p. 47/75.
45 Dit is de notional of contractwaarde van de OTC. Deze moet worden onderscheiden van de
marktwaarde. De situatie is enigszins vergelijkbaar met die bij opties. Opties zijn een specifiek type
afgeleid waardepapier. Bij opties is er een wezenlijk en vaak aanzienlijk verschil tussen de marktwaarde van de optie en de hoeveelheid geld die gemoeid is met uitoefening van de optie. Die wordt
bij opties de uitoefenprijs genoemd. De uitoefenprijs komt overeen met de contractwaarde.
46 G M Bodnar, R C Marston en G Hayt, 1998 Survey of financial risk management by US nonfinancial firms. Dit rapport dateert van juli 1998.
42

- 18 -

een andere belangrijke Amerikaanse toezichthouder, zetten alles op alles om het
onderzoek van de CFTC, en daarmee wijziging van de OTC regulering, te verhinderen.
Gevolg was dat Brooksley Born in 1999 de CFTC verliet, en dat de regulering van
OTC derivaten niet veranderde.
Het explosieve karakter van de groei van het volume OTC derivaten moge blijken
uit vergelijking van de eerder gegeven getallen voor 1995 en de volgende. In juni 2008
was de totale marktwaarde van de in omloop zijnde OTC derivaten T$ 20. De totale
“notional amount” was T$ 673.47 Het volume was dus meer dan vertienvoudigd. Om
een idee te krijgen van de grootte van een triljoen dollar: per jaar verdienden de
Nederlanders en Nederlandse ondernemingen in 2008 gezamenlijk ca. 0,85 T$.48
September 1998. De LTCM mini-crisis bevestigt het risico.
Maar leidt niet tot actie van de toezichthouders.

Long Term Capital Management (LTCM) is de naam van een Amerikaans
hedgefund. Een hedgefund is een soort beleggingsfonds. Een soort dat buiten het
bankentoezicht valt. In de maanden januari-augustus van 1998 nam het netto vermogen
van LTCM af van 4.7 tot 2.3 G$. Het vertrouwen van relaties in LTCM verdampte,
zodat de kans op totale ineenstorting en faillissement snel naar de 100% bewoog. In
september werd er door de voornaamste crediteuren en de Fed intensief overlegd over
mogelijke oplossingen. Waarbij “oplossing” moet worden begrepen in de zin van:
overeenstemming tussen alle betrokkenen over de minst slechte regeling. Eind
september werd zo’n oplossing bereikt. Als onderdeel van de oplossing stortte een
consortium bestaande uit de belangrijkste crediteuren en tegenpartijen G$ 3,6 in
LTCM. Het vermogen van LTCM was op dat moment afgenomen tot ca. 200 M$.
Naar aanleiding van deze mini-crisis publiceerde de GAO in oktober 1999 een
rapport LTCM: Regulators Need to Focus Greater Attention on Systemic Risk (LTCM:
Toezichthouders moeten meer aandacht geven aan stelselrisico). De titel laat dus niets
aan duidelijkheid te wensen over. De volgende verklaring en evaluatie van de minicrisis is grotendeels gebaseerd op dit rapport.
LTCM was een fonds dat voor het overgrote deel werkte met geleend geld. Met
zoveel geleend geld dat grote verliezen een bedreiging konden vormen voor de partijen
die LTCM geld geleend hadden en andere partijen waarmee het zaken deed. Namelijk
als die hun risicobeheer niet voldoende op orde hadden. Doordat het veel partijen in
gevaar kon brengen vormde het een stelselrisico. Probleem was dat de betrokkenen,
waaronder de toezichthouders, er (zonder empirisch bewijs) op vertrouwden dat
iedereen de risico’s van leningen aan LTCM naar behoren beheerde. Dat vertrouwen
was onterecht. LTCM deed steeds meer met verhoudingsgewijs minder eigen geld. Het
risicomanagement van het fonds werd geacht serieuze tegenvallers uit te sluiten. Maar
ook realisatie van risico’s met kleine kansen kan grote gevolgen hebben.
Bij veel risico’s is realisatie geen kwestie van wel of niet maar van wanneer. Voor
LTCM was het antwoord: in 1998. Toen deden zich namelijk de gebeurtenissen voor
die tot dan toe alleen als “(klein) risico” werden aangeduid. Zoals het bijna gelijktijdig
terugtrekken van een belegger en devaluatie van de roebel. Om te begrijpen hoe je op
deze manier ineens zo vreselijk veel verlies kunt lijden kun je denken aan de schulden
die je plotseling kunt krijgen als je opties anders uitpakken dan je had gedacht
(gehoopt). De Fed speelde een katalyserende rol bij de oplossing van het probleem
omdat hij bang was voor besmetting van de ene financiële instelling door de andere,
terwijl er toch al veel onrust op de financiële markten was. Het risico van het stilvallen
van markten, en uitbreiding van de problemen, leek niet denkbeeldig.
De GAO stelt vast dat het indirecte toezicht op hedgefondsen door middel van het
toezicht op gereguleerde banken onvoldoende was geweest. Hoewel de toezichthouders
zich volgens de GAO bewust waren van het stelselrisico van hedgefunds, zeiden ze te
geloven dat de klanten overmatig lenen en het nemen van te veel risico door
47

FCIC rapport p. 299/327.
Volgens CBS Nationale rekeningen 2011 p. 15, en een koers van 1 $ = 0,7 €, beide voor 2008. De
koers komt van http://www.x-rates.com.
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hedgefunds afdoende verhinderden. Ten onrechte dus. De GAO concludeert dat de
bestaande toezichtpraktijk, die zich concentreert op de toestand van individuele
financiële instellingen, onvoldoende rekening houdt met de risico’s die voor het stelsel
worden veroorzaakt door niet-gereguleerde instellingen zoals hedge funds. Ook de
informatie die LTCM en zijn relaties periodiek verschaften liet het gevaar niet zien. De
GAO deed een oproep om meer aandacht aan stelselrisico te geven. De waarschuwing
en aanbevelingen werden door toezichthouders en overheden in de wind geslagen.
De LTCM mini-crisis was in januari 1999 voor een aantal Amerikaanse en nietAmerikaanse internationaal opererende banken aanleiding tot de vorming van een
Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG). De groep werd samengesteld
uit vertegenwoordigers van deze banken. De vorming van de groep werd expliciet
gesteund door Fed voorzitter Greenspan, SEC voorzitter Levitt, en de Amerikaanse
minister van financiën Rubin. In juni publiceerde de groep een rapport Improving
Counterparty Risk Management Practices (Verbetering van het beheer van risico’s van
contractpartners). Het rapport doet aanbevelingen. Sommige daarvan kunnen worden
uitgevoerd door individuele instellingen. Andere vereisen gezamenlijke aanpak.
Sommige van de aanbevelingen over informatieverschaffing vereisen overleg en
overeenstemming met toezichthouders. De CRMPG merkt niet op dat elke bank belang
heeft bij implementatie van de aanbevelingen door al zijn contractpartijen, of deze
implementatie zelfs nodig heeft om ze zelf te kunnen implementeren. Als
implementatie al niet in ieders individuele belang is, dan in ieder geval in dat van de
groep als geheel. (Behalve als de kans groot is dat de overheid bijspringt als het fout
gaat). De CRMPG beveelt niet aan om implementatie van de aanbevelingen te
monitoren, en periodiek over de bevindingen te rapporteren. De CRMPG staat klaar
om te helpen, maar gaat kennelijk niet de vereiste gezamenlijke aanpak organiseren.
Met andere woorden: als een ander dat niet doet gebeurt het niet.
Het jaarverslag 1999 van DNB noemt noch het GAO noch het CRMPG rapport.
Ook al toont het zich bewust van het belang van de gebeurtenissen die er de aanleiding
toe vormden, en van internationale samenwerking ten behoeve van de stabiliteit van het
financiële stelsel. Het jaarverslag staat vol discussies. Maar het noemt geen
daadwerkelijk genomen maatregelen, wijzigingen in beleid of regelgeving, of andere
acties of voornemens daartoe. Wel bevestigt het handhaving van de «indirecte
benadering, waarbij via gereguleerde instellingen wordt geprobeerd invloed op HLIs
uit te oefenen».49 Zonder bijvoorbeeld door aanpassingen blijk te geven van het besef
dat deze benadering in geval van LTCM volkomen gefaald heeft.
2000-2001. De dot.com crisis.

De zogeheten dot.com-crisis was een typische (lucht)bel-crisis. D.w.z. een crisis
veroorzaakt door beëindiging van een periode van relatief sterke prijsstijging van
specifieke producten. Waarden zijn subjectief, mensen zijn geneigd te geloven wat
iedereen schijnt te geloven, en de toekomst is onzeker. Zolang mensen doen alsof
prijzen zullen gaan of blijven stijgen hebben ze er meer dan de huidige prijs voor over.
Die bereidheid eindigt zodra ze indruk krijgen dat de prijs is doorgeschoten en/of gaat
dalen.
Het decennium 1990-2000 was de tijd van een ongekende verbreiding van
computertechnologie, en van de ontwikkeling en verbreiding van het internet. Dit was
nieuw en heel groot. Het was onduidelijk hoe het verder zou gaan, en in welk tempo.
Onzekerder dan de toekomst in “normale” tijden toch al is. De verwachtingen waren in
ieder geval jarenlang hoog gespannen. De rente was vrij laag, en er was ruim geld voor
investering in nieuwe ondernemingen. Na verloop van tijd liepen de koersen echter
meer op, of sneller, dan de inkomsten van de betreffende ondernemingen rechtvaardigden.
In het jaar 2000 verhoogde de Fed (Greenspan) meerdere keren de discontorente.50
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DNB jaarverslag 1999 p. 118/116. “HLIs”= highly leveraged institutions.
Discontorente of het disconto is de rente die banken moeten betalen als ze van de centrale bank
lenen.
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Daardoor werd lenen duurder. Mogelijk was dit de druppel die de emmer deed
overlopen, dus de crash in gang zette. Maar daarbij moet wel bedacht worden dat er
gelet op de instabiele overwaardering van veel koersen vroeg of laat hoe dan ook een
gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden die de koersen zou laten vallen.
In pogingen de val te dempen verlaagde de Fed in 2001 meerdere malen het
disconto. Op 11 september 2001 vonden de aanvallen op de Twin Towers plaats. Ook
dat had een negatief effect op de stemming. De Fed zette daarom de verlagingen van
het disconto voort. Hij ging daarmee door tot in 2004. Het disconto was toen tot 1%
afgenomen.
Annex tabel 1 van de eerste OECD Economic Outlook van 2012 laat zien dat de
gemiddelde reële economische groei in de OECD landen in 2001 1,3% was. In 2000
was hij 4,2% geweest, hoger dan in enig ander jaar van de tabel, 1998-2013. Het
gemiddelde over 1987-1997 was 2,9%. In 2008 en 2009 was het OECD gemiddelde
resp. 0,1 en –3,8%. De dot.com crisis bracht het financiële stelsel niet in groot gevaar
doordat de betreffende effecten voor banken lang niet zo’n grote rol speelden als de
MBS. Het risico van aandelen was relatief goed bekend, en voor aandelen moesten
banken de maximale 8% aan kapitaal aanhouden. Mogelijk was de betekenis van de
LTCM en dot.com crises vooral dat sommige mensen er uit concludeerden dat de
gevolgen van crises door centrale banken binnen de perken gehouden kunnen worden.
Januari 2003. CGFS ziet soortgelijk scenario als GAO.

De Bank for International Settlements (BIS) is de bank van de centrale banken, en
het belangrijkste internationale samenwerkingsorgaan van de financiële toezichthouders. BIS is gevestigd in Bazel. BIS treedt op als gastheer van meerdere
commissies en organisaties die ten doel hebben de financiële stabiliteit van het
financiële stelsel te bevorderen. Waarbij stabiliteit van een stelsel wil zeggen: bestand
tegen verstoringen die het goede functioneren van het stelsel in gevaar kunnen
brengen.51 De meeste activiteit op dit gebied schijnt te zijn ontplooid door het
Committee on the Global Financial System (CGFS).52 Deze commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van de belangrijkste centrale banken en toezichthouders. Ze heeft
in de periode 1994-2008 meerdere nuttige rapporten gepubliceerd. In januari 2003
publiceerde ze een rapport Credit risk transfer (CRT, De overdracht van kredietrisico).53 Het onderwerp van dit CGFS rapport overlapt met dat van het GAO rapport
van 1994, maar noemt dat niet. Ook het CGFS rapport toont grote risico’s. Het laat
impliciet zien dat niets of vrijwel niets is gedaan aan de risico’s die de GAO had
gesignaleerd. De regelgeving loopt nog steeds ver achter op de ontwikkelingen in de
praktijk. Of nog verder achter: in regelgeving en toezicht lijkt de tijd stil te staan; in de
financiële wereld doet hij dat beslist niet. Net zoals de GAO vreest de CGFS
schadelijke gevolgen van concentratie van sommige onderdelen van de CRT markt. Ze
geeft voorbeelden van concentratie. De handel in een belangrijke groep derivaten,
credit default swaps (CDS), vindt plaats via een handjevol tussenpersonen (=
instellingen). Sommige typen risico’s zijn geconcentreerd in een klein aantal financiële
instellingen. Het rapport geeft aan waarom men zich geen illusies moet maken over de
spreiding van risico’s. Het beperkte aantal tussenpersonen maakt het functioneren van
markten kwetsbaar voor operationele problemen bij die tussenpersonen. Verslechtering
van hun kredietwaardigheid, zoals weerspiegeld in afwaarderingen, kan de marktactiviteit verminderen als handelspartners meer onderpand voor leningen eisen. Het
rapport wijst er op dat consolidatie en concentratie wijdverbreide kenmerken van het
financiële stelsel lijken te zijn geworden.
In tegenstelling tot de duidelijkheid van alle in dit rapport genoemde GAO
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Deze definitie wordt genoemd door zowel DNB als ECB. Voor DNB zie p. 4 van de brochure
Hoedster van financiële stabiliteit van 2008. Voor de ECB zie de ECB website, zoek naar financial
stability report.
52 Er was ook een Financial Stability Institute (FSI), dat volgens de FSI/BIS website echter weinig
belangwekkends heeft gepubliceerd.
53 De samenstelling van de werkgroep die dit rapport heeft geschreven staat op p. 53/57 van het
rapport. In de werkgroep zaten twee medewerkers van DNB: Lidwin van Velsen en Tom van Veen.
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publicaties vereist het CGFS rapport een goede verstaander, die aan een half woord
genoeg heeft. Vanwege zwakke kapitaalposities (grote leverage) kunnen afwaarderingen via het geschetste mechanisme marktactiviteit in beginsel verminderen tot
nul. En als consolidatie en concentratie inderdaad ver zijn doorgevoerd, betekent dat
wegens onderlinge afhankelijkheden een groot stelselrisico. Verder erkent CGFS met
deze laatste opmerking dat ze geen goed zicht heeft op de werkelijke situatie. Terwijl
in CGFS toch alle grote centrale banken en toezichthouders zijn vertegenwoordigd. Het
rapport had logischerwijs kunnen concluderen dat denkbare omstandigheden zullen
leiden tot het bevriezen van de financiële markten. De leden van de CGFS zijn
verantwoordelijk voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Daarom had het rapport
dit ook daadwerkelijk moeten concluderen. Het had bovendien kunnen en moeten
opmerken dat de toezichthouders onvoldoende informatie hebben om te kunnen doen
wat nodig is om stabiliteit van het stelsel te verzekeren.
Het rapport doet geen aanbevelingen. Het noemt alleen een aantal zaken die vragen
om een beleidsreactie (“policy response”). Verbetering van de wet- en/of regelgeving
en aanpassing van de taken en bevoegdheden van de toezichthouders staan daar niet
bij.
Het DNB jaarverslag zou impliciet naar het CGFS rapport kunnen verwijzen. Het
zegt in ieder geval dat de toezichthouders over CRT nadenken en er over praten. Over
maatregelen of andere actie wordt niets gezegd.
De risico’s die in dit CGFS rapport zijn aangeduid zijn in de crisis van 2008
allemaal gerealiseerd.
Februari 2003- mei 2004. OFHEO en GAO
beargumenteren dat GSEs stelselrisico veroorzaken.

Hierboven werd al verteld dat een belangrijke rol in de Amerikaanse hypothekenmarkt werd gespeeld door een klein aantal GSEs, government sponsored enterprises
(die dus niet gesubsidieerd worden). Ruim 40% van de hypotheken werd via hen
gefinancierd. Twee van de GSEs waren veel groter dan de anderen. Die twee waren
Fannie Mae en Freddie Mac. De GSEs hadden een eigen toezichthouder, de Office of
Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO). In 2003 bracht OFHEO een rapport
uit met de titel Systemic Risk: Fannie Mae, Freddie Mac and the Role of OFHEO
(Stelselrisico: Fannie Mae, Freddie Mac en de rol van OFHEO).54 Het rapport
bestudeert drie scenario’s, voor drie typen zwaar weer. Het derde scenario is het
ernstigst. Het is gespecificeerd als: “Één van de GSEs lijdt zware verliezen, wordt
illiquide, en geeft aanleiding tot een stelselgebeurtenis”. Waarmee wordt bedoeld dat
een stelselrisico wordt gerealiseerd. Het rapport definieert het begrip stelselrisico als
het risico dat een stelselgebeurtenis optreedt, en een stelselgebeurtenis als een gebeurtenis die een substantiële vermindering in de totale economische bedrijvigheid
veroorzaakt, zoals blijkt uit variabelen als werkloosheid en BBP.55, 56
Scenario 3 laat zien hoe aanmerkelijke verslechtering van het financiële perspectief
van Fannie of Freddie:

onzekerheid over hun overleving kan scheppen of verergeren,

verliezen kan veroorzaken voor beleggers in GSE-schuld57 en -MBS, en

de verhandelbaarheid van de betreffende waardepapieren kan bemoeilijken.
Het scenario laat verder zien hoe toegenomen onzekerheid over de verhandelbaarheid van de schuld van een ondergekapitaliseerde GSE de hele markt voor die
waardepapieren kan besmetten. Gebrekkige verhandelbaarheid kan liquiditeits en/of
54

Voortaan aangeduid als OFHEO stelselrisico rapport.
OFHEO stelselrisico rapport p. 7. Geprobeerd is om de onduidelijkheid in de originele tekst op te
lossen. Geen van de andere bestudeerde bronnen geeft een definitie van stelselrisico.
56 BBP= bruto binnenlands product (in een gegeven jaar). Dit is een maat voor wat er in een land in
het gegeven jaar in totaal is verdiend. Het BBP wordt uitgedrukt in valuta-eenheden. Dus in de VS in
US$, en in Nederland in euros.
57 GSEs kunnen leningen uitschrijven om aan geld te komen dat ze nodig hebben om te kunnen
functioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld obligaties uitgeven. Het geheel van hun uitstaande leningen
wordt aangeduid als GSE-schuld.
55
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solvabiliteitsproblemen veroorzaken voor andere financiële instellingen, en de huizenmarkt en het hele financiële stelsel verstoren. Dat kan leiden tot een stelselgebeurtenis
met grote economische verliezen.
Het oordeel van OFHEO dat het hele stelsel gevaar loopt is mede gebaseerd op
onderzoek waaruit blijkt dat eind 2001, bij meer dan 4.800 banken, die meer dan 60%
van de financiële sector representeren, GSE schuldpapier meer dan de helft van hun
kapitaal vormde. Bijna 60% van die banken heeft een vermogen van minder dan
M$100, en meer dan 97% heeft een vermogen van minder dan M$ 1000. Van de
banken met een vermogen van tenminste M$ 1000, bestaat bij 123 instellingen, meer
dan 30% van de banken van die grootte, meer dan 50% van het kapitaal uit GSE
schuldpapier.58 Met andere woorden: GSE papier vormt een belangrijk deel van het
verplichte kapitaal van de banken, en dus een aanmerkelijk deel van de reserves van
het financiële stelsel. Mede vanwege de omvang van hypotheken en de betekenis van
hypothecaire leningen in de Bazelse kapitaalvereisten is deze concentratie in banken
wezenlijk verschillend van die bij de internetcrisis.
OFHEO merkt op dat scenario 3 in de tachtiger jaren niet mogelijk was.
Faillissement van Fannie of Freddie zou toen veel minder gevolgen hebben gehad, en
nauwelijks stelselrisico hebben veroorzaakt. Eind 1981 had Fannie G$ 60 aan schuld
uitstaan, en G$ 3 aan verzekerde MBS. In 1992, ten tijde van de invoering van de GSEwet, was de hoeveelheid schuld die Fannie en Freddie hadden uitstaan resp. 20 en 5%
van wat ze in 2001 hadden uitstaan. GSE schuldpapier en MBS speelden een veel
minder belangrijke rol in de financiële markten. Het gebruik door Fannie en Freddie
van andere derivaten stond nog in de kinderschoenen.59
OFHEO legt uit wat het voornemens is zelf te doen om de risico’s te verminderen,
en doet aanbevelingen voor verbetering van de wetgeving. Het zal bevorderen dat de
GSEs meer financiële informatie publiceren (transparanter worden), zodat beleggers
hun besluiten over GSE waardepapier beter kunnen onderbouwen.
Op 9 april 2010 is Armando Falcon, de toenmalig directeur van OFHEO, gehoord
door de Amerikaanse onderzoekscommissie FCIC. Falcon verklaarde dat CEO Raines
van Fannie Mae, lobbyisten en het Witte Huis hebben geprobeerd om publicatie van
het stelselrisico rapport te verhinderen. Zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Falcon
werd in dit kader onder andere bedreigd met ontslag. Gevolg was dat de aandacht in de
media de dag na publicatie van het rapport vooral uitging naar zijn ontslag, en niet naar
het rapport.
In februari 2004 publiceerde de GAO een rapport Government sponsored
enterprises: a framework for strengthening GSE governance and oversight (GSEs: een
raamwerk voor verbetering van het GSE bestuur en versterking van het toezicht). Het
verwees naar het zojuist besproken OFHEO stelselrisico rapport. De GAO meent dat
het bestuur van de GSEs, de manier waarop ze rekenschap afleggen, en de regelgeving
inzake het toezicht onvoldoende zijn. Het stelt vast dat onduidelijk is of de voordelen
van de GSEs opwegen tegen de risico’s. Het meent dat maatregelen moeten worden
genomen om te verzekeren dat dat het geval is of wordt. De toezichthouder (OFHEO)
moet versterkt worden.
Op 6 mei 2004 diende president G W Bush bij het Congres een wetsvoorstel in dat
in ieder geval ten dele aan deze aanbevelingen tegemoet komt.60 Het duurt echter ruim
vier jaar, tot 30 juli 2008, voordat Bush het voorstel door ondertekening tot wet maakt.
De wet heet Housing and Economic Recovery Act (HERA, de Huisvestings en
economisch herstel wet). Zoals hieronder zal blijken kon de wet inderdaad alleen nog
voor herstel zorgen. Voor het verhinderen van een stelselcrisis was het veel te laat.
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Deze getallen komen uit voetnoot 360 op p. 100 van het OFHEO stelselrisico rapport (van 2003!).
De schattingen zijn mede gebaseerd op gegevens van de Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC).
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Deze alinea is gebaseerd op p. 105 van het OFHEO stelselrisico rapport.
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OFHEO jaarverslag 2004 p. 53.
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De Nederlandsche Bank (DNB) 1998-2007.

Inleiding.
DNB presenteert zich als hoedster van de financiële stabiliteit. DNB ziet het waken
over de financiële stabiliteit als zijn missie.61
DNB publiceert onder andere jaarverslagen en overzichten financiële stabiliteit
(OFS). Jaarverslagen zijn bedoeld als verantwoordingsdocument. Een jaarverslag hoort
een beeld te geven van het doen en laten, en het beleid van een organisatie. Het hoort
die dingen uit te leggen. De OFS proberen een beeld te geven van de stabiliteit van het
Nederlandse financiële stelsel.
In de hoorzittingen beweert Wellink regelmatig dingen over DNB die met behulp
van de jaarverslagen of OFS te controleren zijn. Bovendien blijken de jaarverslagen,
samen met de jaarverslagen van andere toezichthouders en informatie die in het
betreffende jaar bekend was, de crisis tot op grote hoogte te verklaren. Niet alleen laten
de jaarverslagen en OFS zien dat Wellink over wezenlijke zaken onwaarheid spreekt,
maar bovendien laten ze zien hoe het tot een crisis kon komen. Daarom zijn de
jaarverslagen en OFS vrij uitgebreid bestudeerd. Daarbij zijn de volgende selectiecriteria gekozen:
1. het belang in verband met beweringen van Wellink in de hoorzittingen van de
CDW;
2. het belang voor het beeld van de wijze van reageren door DNB op
bedreigingen van de financiële stabiliteit. Geprobeerd wordt om een indruk te
geven van wat DNB gedaan heeft om die bedreigingen te vinden, en wat DNB
heeft gedaan om ervoor te zorgen dat verstoringen worden voorkomen, of hun
gevolgen geminimaliseerd;
3. het belang voor het verklaren van het doen en laten van DNB 1998-2008 met
het oog op het voorkomen van vermijdbare rampen.
De geselecteerde citaten zijn opgenomen in de bijlage DNB rapporten 1998-2007,
voortaan kortheidshalve DNB rapporten genaamd. De citaten zijn voorzien van
analytische opmerkingen. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen volgt op
deze inleiding.
De bijlage streeft naar voldoende onderbouwing van de conclusies van deze studie,
niet naar een volledige evaluatie van alle DNB rapporten. De overeenkomsten tussen
de besproken passages zijn evident, en als het gestelde in deze passages door andere
teksten weersproken zou worden maakt dat het voor DNB niet beter maar erger. De
bijlage is niettemin vrij lang. Ze wil namelijk ook het representatieve en systematische
karakter van de stijl van werken van DNB laten zien. Als maar enkele jaren worden
gepresenteerd moet de lezer maar geloven dat het voor de andere jaren net zo is.
Voor het begrijpen van DNB en de geschiedenis is niet alleen van belang wat er
staat in de DNB rapporten, maar ook wat er in ontbreekt. Een paar belangrijke lacunes
zijn hierboven al genoemd. Over het algemeen zijn lacunes lastig te tonen. Ze kunnen
worden aangeduid door het aantal optredens van bepaalde trefwoorddelen te tellen, en
door de context van die trefwoorddelen te controleren of te beschrijven. Het
gemakkelijkst en misschien meest overtuigende is het indirecte bewijs: het citeren van
teksten die laten zien hoe er wordt geredeneerd, en zodoende uitsluiten dat bepaalde
andere uitspraken worden gedaan. Namelijk omdat er dan inconsistentie zou zijn. Er is
systematisch gezocht naar wat DNB over bepaalde onderwerpen zegt. Maar als een
bepaalde lacune niet wordt genoemd wil dat niet zeggen dat het betreffende onderwerp
deugdelijk wordt besproken.
Volgens het jaarverslag 2007 was het aantal personeelsleden van DNB in 2007
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Zie de brochure Hoedster van financiële stabiliteit van 2008, en bijvoorbeeld jaarverslag 2007 p.
125/117. In de brochure informeert DNB over zijn werk. De brochure is van december 2008. Niets in
de brochure doet vermoeden dat er zojuist een rampzalige crash heeft plaats gevonden. De productie
van de brochure lijkt een geheel zelfstandig proces te zijn geweest, los van de rest van DNB of de
buitenwereld. Er kan niet digitaal uit worden gekopieerd. Maar op de laatste bladzijde “Op naar de
toekomst” staat onder andere: «Financiële risico’s inschatten en waarschuwen waar deze onaanvaardbaar lijken, is een kerntaak van de Nederlandsche Bank. Daarbij hoort goede voorlichting.»
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gemiddeld ruim 1500. De personeelskosten waren 169 M€.62 De vijf directieleden
hebben ieder een salaris van tenminste 312 k€.63 Dat van president Wellink is 391 k€.64
De 12 commissarissen “toucheren” ieder en bedrag tussen de 20 en 30 k€.65
Wellink was vanaf 1 juli 1997 president van De Nederlandsche Bank.
Conclusies van bestudering van DNB jaarverslagen en OFS.
De jaarverslagen en overzichten financiële stabiliteit bespreken talloze
gebeurtenissen en verschijnselen. Her en der worden ongewenste risicovolle zaken
gesignaleerd. Maar als regel laat DNB het bij signaleren. Hij zegt nooit of vrijwel nooit
dat iemand zijn gedrag moet veranderen of dat iemand ergens iets aan moet doen. Laat
staan DNB zelf. Hij wijst vrijwel nooit op schadelijke gevolgen van nietsdoen. De
rapporten ademen een geest van onbetrokkenheid en afstandelijkheid. Zelfs als externe
overleggen of rapporten aanbevelingen doen vertelt DNB uiterst zelden wat hij
daarmee doet of heeft gedaan. Iemand die zich verantwoordelijk voelt zou heel anders
schrijven. Hij zou op zijn minst zijn eventuele passiviteit verklaren.
Min of meer positieve uitzondering zijn de besprekingen van overheidsfinanciën.
DNB wijst regelmatig op het niet-nakomen van afspraken over begrotingsdiscipline in
de EU. Hij heeft ondubbelzinnig te kennen gegeven dat hij de gang van zaken
ongewenst vindt. Ook al doet hij dat zonder een overtuigend beeld te geven van de aard
van de risico’s. Wat betreft het stelsel waarvoor hij zelf verantwoordelijk is is zijn
houding wezenlijk anders. DNB heeft nergens voor gewaarschuwd op een manier die
laat zien dat betrokkenen actie moeten nemen omdat er anders ongelukken gebeuren.
Sommige belangrijke zaken worden dus tot op zekere hoogte besproken. Maar
belangrijker zijn de zaken waar DNB over zwijgt. Met name externe analyses en
aanbevelingen die actie vereisen worden door DNB genegeerd. De betreffende
analyses en aanbevelingen zijn veel belangrijker dan wat DNB wèl zegt. Namelijk
omdat ze tot acties hadden moeten leiden die de crisis hadden kunnen voorkomen.
De ernstigste en meestzeggende nalatigheid van DNB (en de andere toezichthouders) lijkt het onbesproken laten van het terzijde schuiven van Brooksley Born van
de Amerikaanse toezichthouder CFTC omdat ze de regulering van OTC ter discussie
wilde stellen. Nota bene niet meer dan dat. Dit is een veelzeggende nalatigheid omdat
deze gebeurtenis liet zien dat discussie binnen het financiële toezicht door machtsmisbruik uitgesloten is, en dat de top van het Amerikaanse financiële toezicht geen
andere dan de eigen denkbeelden tolereert. Op straffe van eliminatie. Het is evident dat
dit een groot toezichtrisico betekende. DNB heeft dit niet gesignaleerd. Maar zijn
passieve opstelling is geheel in overeenstemming met de hypothese dat DNB de
boodschap van Greenspan, Levitt, Rubin en Summers ter harte heeft genomen, en zich
heeft onderworpen aan hun onverantwoordelijke, repressieve en roekeloze beleid.
Hetgeen ook verklaart dat Wellink voorzitter van de Bazelse centrale bankierscommissie kon worden, en in die functie niets heeft gedaan om de gevaren te
bezweren. Hij moet door de Amerikanen zijn geselecteerd als brave meeloper.
De teksten van de DNB rapporten kunnen een indruk van deskundigheid wekken.
Ze zijn geschreven in een autoritaire stijl en maken veelvuldig gebruik van vaktermen.
Ze doen alsof zeker is wat helemaal niet zeker is, en laten alles weg waaruit
onzekerheid zou blijken. De deskundigheid is schijn. De bijlage laat zien dat de kennis
van DNB van de internationale toezicht-relevante literatuur ruim onvoldoende was.
Zijn vermogen om met 1500 merendeels hoog opgeleide medewerkers zelf gevaren en
scenario’s te (voor)zien was eveneens ruim onvoldoende. In tegenstelling tot wat
Wellink in de hoorzittingen van de CDW beweert of suggereert vereisen ze geen
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DNB jaarverslag 2007 p. 184/175. De gemiddelde personeelskosten zijn dus meer dan 100.000
euro per medewerker.
63 Mogelijk met uitzondering van mw. Kellerman. Dat is echter onduidelijk omdat bij haar geen
salaris 2008 wordt vermeld, terwijl de voetnoot spreekt van een bedrag gebaseerd op een aanvangssalaris van 274 k€.
64 DNB jaarverslag 2007 p. 186/177.
65 DNB jaarverslag 2007 p. 187/178.
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helderziendheid of toezichtvertrouwelijke kennis, maar alleen logisch redeneren. Het
vermogen van DNB om belangrijke risico’s van onbelangrijke te scheiden, en
scenario’s te construeren waarin risico’s gerealiseerd worden, is vrijwel nul. Geen van
de jaarverslagen schetst crisisscenario’s zoals die te vinden zijn in de genoemde GAO
rapporten, het OFHEO stelselrisico rapport, en in wat mindere mate het CGFS rapport
van 2003. Zijn passiviteit is consistent met blind vertrouwen in zelfregulering. Al is
zelfregulering door DNB nergens expliciet verdedigd.
Uiteraard is het denkbaar dat dit niet zozeer de medewerkers maar het management
verweten kan worden. Het is immers vrijwel ondenkbaar dat niemand van de 1500
medewerkers het nieuws volgde en toezicht-relevante rapporten bekeek. Veel
waarschijnlijker is het dat het management alles afkapte dat actie zou vereisen, of de
gram van Greenspan c.s. zou kunnen opwekken. Helaas is over de interne gang van
zaken bij DNB niets bekend. De onderzoekscommissie De Wit heeft alleen de top van
DNB vragen gesteld, en niet over het interne functioneren.
Wat de deskundigheid betreft: geen enkel jaarverslag of OFS laat zien dat DNB
zich bewust was van het Amerikaanse eigen-huis beleid en de effecten daarvan. Van
een huizenbel lijkt DNB zich in de jaren vóór de crisis langzaam bewust te zijn
geworden. Maar besef van het risico dat het klappen van de bel via de “nieuwe”
producten veroorzaakte toonde DNB pas in het jaarverslag 2007, toen de risico’s al
voor een deel gerealiseerd waren. Zie de paragrafen 7.2 en 7.3 van dat jaarverslag. De
verschijnselen die in deze paragrafen worden beschreven waren ook al te vinden in de
GAO rapporten van 1994-1999.
DNB leek zich bewust van het internationale karakter van het financiële stelsel. Hij
leek zich bewust van het feit dat de veiligheid en gezondheid van Nederlandse banken
afhankelijk zijn van de veiligheid en gezondheid van buitenlandse financiële stelsels,
inclusief het toezicht daarop. Maar hij heeft de veiligheid en gezondheid van buitenlandse financiële stelsels naar het schijnt altijd voetstoots aangenomen, en ondanks de
vermelde omineuze signalen nooit in twijfel getrokken.
Over Bazel I worden hoogstens licht kritische opmerkingen gemaakt. Over Bazel II
uit DNB zich alleen positief.66 De opmerkingen over Bazel I lijken alleen bedoeld om
vervanging door Bazel II te rechtvaardigen. Nergens zegt DNB dat de normen en
procedures van Bazel I en II geen veiligheid verzekeren, maar compromissen zijn
tussen veiligheid en een werkende economie. Of tussen toezicht en private sector.
Nergens zegt DNB dat vervanging van Bazel I door Bazel II belangrijk is. Een concept
van Bazel II was er al in 2000. Maar het nieuwe akkoord trad pas 1/1/08 in werking.
Het vertrouwen in het toezicht op het risicomanagement van de banken, en in de
eigen stresstests is al even onkritisch.
Het Nederlandse financiële stelsel was afhankelijk van het goede functioneren van
het stelsel van de VS. Het Nederlandse stelsel is niet bestand gebleken tegen de crash
van het financiële stelsel van de VS. Niet een klein maar groot deel van het
Nederlandse stelsel had belastinggeld nodig om te overleven. Met andere woorden: de
reserves en het risicomanagement van een groot deel van de Nederlandse banken, en de
stresstests van DNB waren onvoldoende. Niemand die de jaarverslagen en OFS van
DNB serieus heeft bekeken kan zich daarover verbazen. De DNB publicaties gaven een
onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid.
Ik heb ook jaarverslagen van buitenlandse financiële toezichthouders bestudeerd.
Beschouwingen van economische en financiële ontwikkelingen zoals DNB in de
jaarverslagen en OFS geeft zijn te vinden in de jaarverslagen en aan OFS verwante
publicaties van alle toezichthouders en verwante organisaties zoals het Internationaal
Monetair Fonds (IMF). Het meest opvallend is dat ze over vrijwel dezelfde zaken
schrijven. Maar ze doen dat allemaal op hun eigen subjectieve manier, en lijken niets
van elkaar te weten. Ze verwijzen niet naar elkaar en bespreken elkaars standpunten
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niet. Geen van de bestudeerde jaarverslagen geeft een overzicht van resultaten van
internationaal overleg van financiële toezichthouders, laat staan van meningsverschillen.
Veel toezichthouders brachten en brengen periodiek een rapport uit over de
financiële stabiliteit. Soms éénmaal per jaar, soms tweemaal per jaar. Hoewel specifiek
nationale omstandigheden meestal een ondergeschikte rol spelen is er van afstemming
of overeenstemming niets te bespeuren. De toezichthouders werken kennelijk geheel
los van elkaar. Voorbeelden van instellingen die dergelijke rapporten uitbrengen zijn:
Bank of England (vanaf 1998 of eerder, 2x per jaar), Central Bank & Financial
Services Authority of Ireland (vanaf 2004, jaarlijks), Deutsche Bundesbank (vanaf
2005 als zelfstandige publicatie, in 2003 en 2004 in kader maandberichten. 2008
ontbreekt), DNB (vanaf 2004), ECB (Europese Centrale Bank, vanaf 2004, 2x per
jaar), IMF (vanaf maart 2002, 4x per jaar), Schweizerische Nationalbank (SNB, vanaf
2003 jaarlijks). Merk op dat de jaartallen suggereren dat er in ieder geval enige
communicatie plaatsvond.
Er zijn natuurlijk kwaliteitsverschillen. Maar zowel bestudering van de rapporten
als de geschiedenis laten zien dat die van ondergeschikt belang zijn. Alle toezichthouders verbeeldden zich de wijsheid in pacht te hebben. Ze verbeelden zich allemaal
veel te veel. Van bescheidenheid is nergens sprake. Ten onrechte wekten ze de indruk
dat het financiële stelsel veilig en gezond was. Geen van alle namen ze serieuze
(internationale) initiatieven. De indruk is dat DNB niet in opvallend sterke mate
afsteekt ten opzichte van de collega-toezichthouders. Niet in gunstige en niet in
ongunstige zin.
Het toezicht alles bijeen genomen.

Het doen en laten van toezichthouders in de beschouwde periode is uitstekend
gedocumenteerd. Namelijk door hun jaarverslagen en andere rapporten. Het was
nergens voor nodig om hun hoofden na de hypothekencrisis te ondervragen. Laat staan
om aan hun woorden van na de crisis meer waarde te hechten dan aan hun woorden en
daden van vóór de crisis. Het volgende is gebaseerd op hun jaarverslagen en andere
historische rapporten.
In de hier beschouwde periode gaven alle vooraanstaande toezichthouders stelselmatig een te rooskleurig beeld van het financiële stelsel. Ze deden altijd alsof ze het
stelsel onder controle hadden. Ze zeiden nooit dat bepaalde specifieke maatregelen of
acties noodzakelijk waren, omdat het nalaten ervan vroeg of laat vrijwel zeker tot
rampen zou leiden. Ze hebben nooit enige gezamenlijke indringende actie ondernomen.
In feite hebben ze nooit van ernstige bezorgdheid blijk gegeven. Ze hadden vrijwel
geen oog voor stelselrisico. De Amerikaanse Fed gaf er in het geheel geen aandacht
aan. Ook al was dat volgens een reeks van jaarverslagen en zijn informatiebrochure
“Doelen en functies” één van zijn vier hoofdtaken. Toezichthouders zagen zeker
risico’s, en waarschuwden daar ook voor. Maar de meeste van die risico’s waren geen
potentiële oorzaken van een crisis. De risico’s werden bovendien gepresenteerd op een
manier die beleidsmakers een gemakkelijk excuus gaf voor nietsdoen. Er is nooit een
gevoel van urgentie en grote dreiging gecommuniceerd. Gevolgen van realisatie van
risico’s zijn niet beschreven en uitgelegd. Sommige toezichthouders gingen zo ver dat
ze beweerden dat ieders spaargeld dankzij hun hard werkende staf van deskundigen
veilig was.67 Zonder voorbehoud, en zonder bescheidenheid of voorzichtigheid.
In ieder geval in de hier beschouwde periode hebben toezichthouders en overheidsorganisaties alleen in uitzonderlijke gevallen expliciete aandacht gegeven aan stelselrisico’s. De uitzonderingen waren enkele GAO rapporten van 1994-1999 en 2004, het
stelselrisicorapport van OFHEO van 2003, en in mindere mate het CGFS rapport van
2003 en soortgelijke vervolgrapporten. De GAO en OFHEO rapporten spreken
duidelijke taal en geven expliciete beschrijvingen van crash scenario’s. Die zich in
2007-2008 ook werkelijk voltrokken. Ze waarschuwden voor risico’s die ook werkelijk
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de stelselcrash veroorzaakten. Het GAO rapport van 1999 had de ondubbelzinnige titel:
LTCM: Toezichthouders moeten meer aandacht geven aan stelselrisico.68 De GAO
rapporten doen aanbevelingen waarvan de uitvoering de hypothekencrisis vrijwel zeker
had voorkomen. Ze werden echter niet uitgevoerd, maar als overbodig van de hand
gewezen. In hun reacties beweerden de Amerikaanse toezichthouders dat ze al deden
wat nodig was. De Nederlandsche Bank negeerde het rapport.
Ook het OFHEO rapport heeft een duidelijke titel: Stelselrisico: Fannie Mae,
Freddie Mac en de rol van OFHEO.69 Ook dat rapport schetst een meltdown scenario.
Het OFHEO scenario is alleen wat specifieker. Het gaat uit van problemen bij secundaire hypotheekbanken. Overigens zonder stil te staan bij mogelijke oorzaken van
zulke problemen. Die echter snel gevonden zijn. Namelijk toename van wanbetaling
van hypotheeklasten als gevolg van vermindering van hypotheekvereisten. Zoiets kan
de prijzen van MBS alleen maar laten dalen. Aangezien Fannie en Freddie relatief
weinig eigen vermogen (kapitaalreserves) hebben kunnen ze door verslechtering van
de MBS-markt gemakkelijk in problemen komen. OFHEO is in algemene termen
blijven vragen om normalisering van bevoegdheden en onafhankelijker financiering.
Maar het lijkt het eigen rapport verder vergeten te zijn. Het heeft bijvoorbeeld nooit
onderscheid gemaakt tussen formele kapitaalnormen en praktisch veilige normen.
De andere financiële toezichthouders hebben nooit serieus gereageerd op de
genoemde rapporten. Ze hebben zich de rapporten later, in het bijzonder vanaf 2007 en
de problemen van de hedgefondsen van Bear Stearns, schijnbaar niet herinnerd. Terwijl
de rapporten niets aan actualiteit en waarde hadden ingeboet.
Het gebrek aan aandacht voor stelselrisico’s kan worden verklaard uit vermeend
geloof in zelfregulering door repressieve leiders, uit het geloof dat stelselrisico’s
voldoende afgedekt zijn als de afzonderlijke gereguleerde instellingen veilig en gezond
zijn, en uit onverantwoordelijke volgzaamheid en een kompleet gebrek aan zelfstandig
en kritisch nadenken door de overgrote meerderheid van toezichthouders. Niets hiervan
is verdedigbaar. Ook de fictie van de toereikendheid van het toezicht op afzonderlijke
instellingen niet. Dat idee is hoogstens juist als dat toezicht volmaakt zou zijn, en als de
formele normen (zoals kapitaalvereisten) inderdaad veiligheid en gezondheid zouden
verzekeren. Maar dat doen ze niet. Bovendien geven de toezichthouders op talloze
plaatsen toe dat zij en de banken belangrijke zaken over belangrijke contractpartners
niet weten. Terwijl die kennis essentieel is voor het risicomanagement. En zo is er
meer. Dus zelfs als de fictie in theorie waar zou kunnen zijn, dan is ze dat in
werkelijkheid evident niet. Aan allerlei voorwaarden is niet voldaan. Dit is logisch, en
niks nieuws.
Het is misleidend om te stellen dat de toezichthouders te passief waren. Ze waren
wel degelijk actief, maar deden niet de goede dingen. Ze wekten actief de indruk dat ze
op hun post waren, dat er geen serieus probleem was, en dat de veiligheid van het
financiële stelsel in goede handen was. Zij waren de enigen die bij banken binnen
konden kijken. Net als burgers hadden ook banken op grond van de goedkeuring van
toezichthouders mogen denken dat ze veilig opereerden, en dat andere banken geen
gevaar voor ze betekenden. Dat er geen grotere risico’s waren dan ze met medeweten
van de toezichthouder in rekening brachten. Door zich te presenteren als “Hoedster van
financiële stabiliteit” en hoogstens in bedekte en dubbelzinnige termen te praten over
gevaren stimuleerden de toezichthouders het nemen van steeds meer risico’s. Hun
jaarverslagen staan vol vrijblijvende oppervlakkige discussies, waarbij belangrijke
feiten buiten beschouwing worden gelaten. Er worden vrijwel nooit conclusies
getrokken, in het bijzonder niet op het gebied van actie.
Het intolerante, repressieve karakter van de verdedigers van zelfregulering blijkt
overduidelijk uit hun aanpak van Brooksley Born en de poging van de CFTC in 1998
om OTC beter te reguleren. Haar gewelddadige verwijdering van het toezichttoneel liet
68
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allen die het aanging zien dat verzet tegen het dogma van zelfregulering niet wordt
getolereerd. De boodschap is goed begrepen: in de jaren 1998-2007 werd er voor zover
bekend geen andere poging ondernomen tot substantiële verbetering van het toezicht
op ondoorzichtige producten en processen. De risico’s konden ongehinderd groeien.
Regeringen en parlementen hadden kunnen en moeten zien dat de jaarverslagen
zelfs als jaarverslag niet deugden, en als verantwoording over het uitgeoefende toezicht
nog minder. Schrijnendste voorbeeld is dat van de Amerikaanse Fed, dat in zijn
jaarverslagen vier hoofdtaken noemde, waaronder het beheersen van stelselrisico. Maar
de jaarverslagen van de Fed zeiden daar verder in het geheel niets over. DNB en de
andere toezichthouders zwegen hierover, en volgden geheel of grotendeels dit onaanvaardbare voorbeeld.

DE REALISATIE VAN ENKELE RISICO’S.
2006-2007. Huizen- en MBS-prijzen gaan zakken.

De jaren 2000-2003 lieten in de VS een langzame vermindering zien van het aantal
mensen dat zijn hypotheeklasten niet meer kon betalen. In de daaropvolgende jaren, tot
en met 2008, nam dit aantal daarentegen sterk toe. In 2007 was het in de eerste
maanden van de looptijd van de hypotheek meer dan 10 keer het aantal in 2000-2003.
Hypotheken, MBS en andere hypotheek-gerelateerde effecten worden ingedeeld in drie
kwaliteits- of risicocategorieën. De beste kwaliteit is prime. Prime hypotheken voldoen
aan de traditionele voorwaarden. Subprime is van substantieel mindere kwaliteit; Alt-A
ligt tussen prime en subprime. Rond 1 januari 2008 zijn de percentages hypotheken
met betaalproblemen: prime met variabele rente: 5%, Alt A: 10%, subprime met vaste
rente: 10%, en subprime met variabele rente: 25%.70 Deze percentages zouden in 2008
bijna verdubbelen.71 Zie de grafiek op de volgende bladzijde. De grafiek betreft
“conventional loans”: twee bijzondere categorieën worden uitgesloten.72
In april 2006 waren de huizenprijzen in de VS op hun hoogtepunt. Vervolgens
begonnen ze te dalen. In de eerste helft van 2007 verdampte het vertrouwen in MBS en
soortgelijke effecten in rap tempo. Markten interpreteerden hun waarnemingen als het
klappen van een bel. Daarom verwachtten ze dat de prijzen en indices zouden blijven
afnemen. Lenen werd moeilijker, mede omdat de waarde van het beschikbare onderpand was afgenomen, en er hogere eisen aan werden gesteld. Door de waardedaling
van effecten en de noodzaak van aanvulling van (kapitaal)reserves neemt de subjectieve waarde van geld voor banken toe.
MBS worden niet alleen ingedeeld in prime, Alt-A en subprime. Hun risico wordt
ook geclassificeerd met 1 tot 4 grote en kleine letters, een cijfer, en plussen en minnen.
Bijvoorbeeld A2 en BBB+. Eenzelfde categorie wordt door verschillende beoordelingsbedrijven verschillend aangeduid.73 De beste categorie, prime, wordt meestal
aangeduid met AAA. Een subprime kwalificatie begint meestal met een B. Dit ter
inleiding op het volgende.
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FCIC rapport p. 217/245 en BIS jaarverslag 2008 p. 125/133 grafiek VII.5. Wegens de vrij
ingewikkelde definitie van wanbetaling kunnen de genoemde getallen alleen als benaderingen, of
ordes van grootte worden gezien. Tabel 1194 op p. 743 van Statistical Abstract USA 2012 noemt voor
2006, 2007 en 2008 als delinquency rate voor prime en subprime 2,4; 2,9; en 4,3; respectievelijk 12,3;
15,6; 19,9. En als foreclosure rates: 0,5; 1,0; 1,9; respectievelijk 4,5; 8,7; 13,7.
71 FCIC rapport p. 217/245.
72 De grafiek gebruikt de getallen van tabel 1194 op p. 743 van de Statistical Abstracts USA 2012.
Daar zijn ook (onvolledige) definities te vinden. Latere uitgaven van de Statistical Abstracts zijn er
niet, en het publieke deel van de broninstantie geeft getallen met andere definities. Foreclosure is hier
vertaald als “executie”. Details van de grafiek doen niet terzake, hij is opgenomen om een globale
indruk te geven. Vooral van de verschillen tussen prime en subprime.
73 Zie de Wikipedia pagina’s “Bond credit rating” en “Alt-A”. De kwalificatie met letters verschilt
enigszins per kredietbeoordelaar (rating agency).
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De ontwikkeling van de marktwaarde van de verschillende risicocategorieën MBS
wordt uitgedrukt in zogeheten ABX-indices. Zoals de Dow Jones index de waardeontwikkeling van een bepaalde groep aandelen uitdrukt. In de eerste helft van 2007
zakten de ABX indices voor BBB en BBB‾ van 100 naar ongeveer 70.74 In juli was de
index voor AA nog steeds bijna 100, terwijl die voor BBB‾ gevallen was naar 55. Rond
de jaarwisseling 2007/08 is hij 20. Sommige typen MBS werden onverhandelbaar.75
Dat maakte ze onbruikbaar als onderpand voor leningen. Terwijl sommige banken
daarvan afhankelijk waren voor hun dagelijkse werkzaamheden.
Vanwege Bazel I kon MBS uitstekend worden gebruikt om aan kapitaalverplichtingen te voldoen. Dat banken er dankbaar gebruik van hebben gemaakt blijkt
bijvoorbeeld uit de boven aangehaalde noot 360 uit het OFHEO stelselrisico rapport.
Tweede helft 2007.

In juli 2007 waardeert het risicobeoordelingsbedrijf Moody’s recent geproduceerde
MBS op grote schaal af. Het meent dat de risico’s aanzienlijk groter zijn dan nog kort
geleden geschat. Andere risicobeoordelingsbedrijven nemen soortgelijke stappen. In de
daaropvolgende maanden vinden nog veel meer afwaarderingen plaats.76 De afwaarderingen betekenen reële waardeverliezen voor de instellingen die de betreffende
effecten bezitten. Het bemoeilijkt lenen met MBS als onderpand.
Één van de eerste banken die het niet meer kan bolwerken is de Duitse bank IKB.
Vanwege de waardedaling van zijn MBS portefeuille ziet deze bank geen kans meer op
zelfstandig voortbestaan. Ze wordt overgenomen door KfW Bankengruppe. Ook voor
de banken Bear Stearns en BNP Paribas veroorzaken de afwaarderingen grote
problemen.
Onder andere blijkens hun jaarverslagen blijven de toezichthouders de risico’s en
hun mogelijke gevolgen onderschatten. Ze lijken zich de scenario’s en waarschuwingen van GAO, OFHEO en CGFS niet te herinneren. Niemand van hun
duizenden hoog opgeleide medewerkers schijnt de redeneringen van GAO, OFHEO en
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M K Brunnermeier , Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-08, p. 10 (ABX 7-1,
volgens Lehman Live), FCIC staff study Credit derivatives and mortgage-related credit derivatives
rapport p. 13 Figuur 3 (ABX.HE 2006-H1, volgens Markit), en DNB jaarverslag 2007 p. 120/112
(ABX-HE-07-1, volgens J P Morgan).
75 Zie FCIC rapport. O.a. het Wallison report, p. 477/505.
76 Zie voor deze en volgende gebeurtenissen het FCIC rapport of één van de diverse timelines. BIS
annual report (AR) 2008 pp. 95-6/103-4 geeft gebeurtenissen in juni 2007-mei 2008. BIS AR 2009
pp. 18-9/26-7 die van augustus 2007-mei 2009.
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CGFS zelf te kunnen bedenken. Of verbeeldt hun management dat het zeker weet dat
er geen gevaar is? Of wil het de werkelijkheid niet aanvaarden omdat het altijd had
beweerd dat innovaties het stelsel stabieler hadden gemaakt?
In augustus 2007 is Countrywide, op dat moment de grootste hypotheekverstrekker
in de VS, niet langer in staat om zijn leningen in de repomarkt te verlengen. Die
leningen zijn voor Countrywide noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het slaagt er
niet in om voldoende onderpand te vinden voor het verlengen van de miljardenleningen
die het nodig heeft voor zijn dagelijkse werkzaamheden. De Fed weigert hulp. Bank of
America niet, en neemt Countrywide in oktober over.
Op 17 augustus 2007 vergemakkelijkt de Fed het lenen voor (sommige) financiële
instellingen door de disconto-rente te verlagen met 50 procentpunten, van 6.25% naar
5.75%. Dit was de eerste van een lange reeks rente-verlagingen. De Fed verlengde
bovendien de maximale duur van de disconto-leningen van hooguit enkele dagen tot 30
dagen. Op dezelfde dag liet de Federal Open Market Committee van de Fed middels
een persbericht weten zich bewust te zijn van de verslechtering van de marktsituatie, en
klaar te staan om te doen wat nodig is om negatieve gevolgen van de waardedalingen
en onrust op de economie te beperken.77
In de paragraaf over het stelrisico rapport van OFHEO bleek dat MBS een
belangrijk deel vormden van het kapitaal van banken. Daarop moest eind 2007 worden
afgeschreven. Dat leidde vanaf het derde kwartaal van 2007 bij tal van banken tot
verliezen. Verschillende hoogste directeuren en hun belangrijkste mede-directeuren
namen om deze reden ontslag. Ze vertrokken met tientallen miljoenen aan bonussen en
vertrekpremies.78
Vanwege de Bazelnormen en/of ter voorkoming van faillissement moest het
ontstane kapitaaltekort worden aangevuld. Dit wordt bevestigd en gekwantificeerd
door tabel VII.3 op p. 125/133 van BIS jaarverslag 2008. Voor grotere banken ging het
om meer dan 20% van hun kapitaal, en meer dan 100% van hun winst.
Aan het eind van 2007 moet ING vanwege zijn Amerikaanse Alt-A MBS portefeuille een herwaarderingsreserve van G€ 1 aanhouden.79
In september 2007 kwam de Britse bank Northern Rock als gevolg van verliezen
op, of onverkoopbaarheid van, MBS in liquiditeitsproblemen. De problemen werden
verergerd door een bankrun: spaarders kwamen en masse hun geld ophalen. Zoals
gebruikelijk probeerden de toezichthouder en het ministerie van financiën banken te
vinden die bereid en in staat waren om Northern Rock over te nemen (te kopen). Dat
lukte niet. Althans: de minister van financiën vond de voorgestelde overnamebedragen
schadelijk voor de belastingbetaler. Daarom werd de bank op 17 februari 2008 tijdelijk
door de staat overgenomen. Op 1 januari 2010 werd de bank gesplitst in een “goede”
en een “slechte” bank, waarbij het slechte vooral betekent: riskanter.80
Op 17 september 2007 geeft DNB een verklaring van geen bezwaar af voor
overname van ABN AMRO Bank door een consortium bestaande uit Fortis, Royal
Bank of Scotland en Santander. Dit gebeurt onder de voorwaarden dat de financiering
moet zijn zekergesteld, en dat voor het opsplitsen van ABN AMRO, en de integratie
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FCIC rapport p. 252/280.
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273/301.
79 Tweede rapport CDW p. 183. Volgens het Tweede rapport CDW, p. 192 onderaan, was de
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Voor boekhoudkundige regels voor de herwaarderingsreserve zie het Tweede rapport CDW p. 193.
80 Deze passage is gebaseerd op The credit crisis: a timeline, van Tim Edmonds, Tim Jarrett, en John
Woodhouse. Geschreven voor het UK House of Commons. Het document is gedateerd 12 april 2010.
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van onderdelen in de consortiumpartners, separatie-, transitie- en integratieplannen ter
goedkeuring aan DNB worden voorgelegd. Daarnaast stelt de Europese Commissie
voorwaarden die ten doel hebben om een te dominante marktpositie in Nederland van
Fortis na de overname van ABN AMRO-onderdelen te voorkomen.81
Dat DNB de verklaring afgaf is alleen verklaarbaar als wordt aangenomen dat er
niet goed genoeg is gekeken naar de jaarverslagen van Fortis, waarin asset backed
securities, derivaten en repo’s een grote rol spelen,82 en/of de risico’s daarvan en/of de
slechte en verslechterende marktsituatie enorm heeft onderschat. De relevante indices
waren namelijk al vanaf het begin van 2007 in hoog tempo aan het vallen. Vrijwel alle
banken kregen harde klappen. De bereidheid om een bank in die omstandigheden
kapitaal te verschaffen dat men zelf hard nodig had kon onmogelijk groot zijn.
Rond 1 november 2007 kondigde Fitch, één van de risicobeoordelingsbedrijven,
aan dat het overwoog enkele specialistische verzekeraars van financiële producten, de
zogeheten monolines, af te waarderen. In december werd bekend dat één van die
verzekeraars, ACA, een netto verlies had geleden van G$ 1,7.83 Dit was schokkend
nieuws omdat de financiële wereld tot dan toe had gedacht dat de monolines geen
verlies konden lijden. De illusie werd weerspiegeld in ACA’s kapitalisatie: het had
minder dan G$ 0,7 kapitaal op verplichtingen (risico’s) met een waarde van G$ 69.
Standard & Poors, een andere risicobeoordelaar, waardeert ACA af naar CCC, d.w.z.
junk. De afwaardering betekende dat banken en andere instellingen die zich verzekerd
dachten te hebben moesten afschrijven, en dat bedrijven die aan monolines hadden
geleend meer onderpand gingen vragen. De positie van de monolines werd daardoor
verder verslechterd.
De betreffende Amerikaanse toezichthouder SEC dacht dat het om een geïsoleerd
probleem ging.84 Hij had kennelijk geen benul van de onderliggende algemene- in
plaats van specifieke- oorzaken.
Op 13 december 2007 kondigden diverse centrale banken in een door de
Amerikaanse Fed gecoördineerde actie maatregelen aan om het lenen door banken te
vergemakkelijken. De maatregelen omvatten ook uitbreiding van de lijst van
aanvaardbare soorten onderpand voor leningen.85 De toezichthouders vertrouwden nog
steeds op min of meer traditionele instrumenten.
Eerste helft 2008.

Begin 2008 melden vele belangrijke financiële instellingen verliezen over het
vierde kwartaal van 2007.
Bear Stearns was één van de grootste Amerikaanse investeringsbanken. Hij telde
14.000 medewerkers.86 Productie van MBS was één van zijn hoofdactiviteiten. Na het
faillissement van twee van zijn hedgefondsen op 31 juli 2007 werd Bear Stearns
afgewaardeerd. Zijn beurskoers valt. Het bedrijf is voor zijn functioneren afhankelijk
van korte leningen, en die kan het door gebrek aan voldoende aanvaardbaar onderpand
steeds moeilijker krijgen. Toezichthouder SEC kijkt hoofdschuddend toe, maar doet
niets. Op 14 maart 2008 leent de NY Fed Bear Stearns G$ 13 om acute liquiditeitsproblemen op te lossen. Het is niet genoeg. Op 16 maart 2008 koopt de Fed G$ 30 van
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Tweede rapport CDW p. 89.
Tweede rapport CDW pp. 89-90, en de Fortis Financial Statements (FFS) 2006 en 2008, de
balansen van 2004-2006 (FFS2006) en 2007 en 2008 (FFS2008), en diverse noten daarbij. FFS2006
is gedateerd 7/3/07, en het pdf-bestand 4/4/07. FFS2008 is gedateerd 9/4/09, en het pdf-bestand
15/4/09. Voor de omvang van securities en OTC held for trading zie o.a. p. 141 van FFS2006. Voor
de omvang van de (reverse) repo’s zie o.a. p. 144 van FFS2006. De pdf bestanden van FFS2006 en
FFS2008 zijn gemaakt op resp. 4/4/07 en 15/4/09. Bij “gewijzigd op” staat in beide gevallen dezelfde
datum als bij “gemaakt op”.
83 De monoline getallen komen uit het FCIC rapport, p. 276/304.
84 FCIC rapport p. 277/305.
85 Zie bijvoorbeeld In het spoor van de crisis van DNB, p. 167.
86 FCIC rapport p. 290/318.
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Bear Stearns’s bezittingen, als onderdeel van de regeling van de overname van Bear
Stearns door J P Morgan Chase. De overname wordt nog dezelfde dag bekend
gemaakt.
ING ging tot eind mei 2008 door met uitvoering van het plan tot inkoop van G€ 5
aan eigen aandelen. (Kapitaal vermeerder je door aandelen uit te geven, te verkopen.
Door inkoop vermindert het). In augustus 2008 keerde ING G€ 1,5 dividend uit. Eind
september moest het G€ 7 ten laste van het eigen vermogen reserveren vanwege
risico’s met de Alt-A portefeuille.87, 88
Tweede helft 2008.

Op 13 juli ging de Amerikaanse hypotheekbank IndyMac failliet.89 De bank werd
overgenomen door de spaargeldverzekeringsmaatschappij en toezichthouder FDIC.90
Op 15 juli kondigde de SEC regels af die speculatie op een mogelijk faillissement
van een aantal financiële instellingen bemoeilijken.91
September 2008 was de maand van de ineenstorting van het financiële stelsel. Het
ene grote faillissement volgde op het andere. Vanwege de omvang van de betrokken
instellingen en hun rol in het mondiale financiële stelsel zijn de belangrijkste gebeurtenissen:
7/9/08

15/9/08

15/9/08

16/9/08

Overname van het beheer van Fannie en Freddie door de Amerikaanse
regering. De verliezen van Fannie en Freddie waren veel groter dan hun
kapitaal, en ze waren niet langer in staat om hun garantieverplichtingen na
te komen. De Amerikaanse regering wilde met de overname faillissement
van deze grootste secundaire hypotheekbanken, en bevriezing van de
huizen- en hypotheekmarkt, voorkomen.
Faillissement van investeringsbank Lehman Brothers.92 Deze bank had
onvoldoende kapitaal om verliezen op hypotheekeffecten en derivaten te
dekken, en onvoldoende onderpand om noodzakelijke leningen te kunnen
verlengen. Aan het faillissement ging intensief overleg vooraf. Daar waren
ook Amerikaanse toezichthouders en regering bij betrokken. Zoals andere
ondernemingen bewust gered zijn, zo hebben toezichthouders en regering
Lehmann bewust laten vallen. Lehman had 26.000 medewerkers.93
Overname van investeringsbank Merrill Lynch door Bank of America.94
De overname vond plaats met medewerking van toezichthouders en
regering. De problemen die Merill Lynch de das om deden waren van
hetzelfde soort als die bij Lehman.
Redding van AIG door de Fed. AIG was de grootste verzekeraar ter
wereld.95 Ze had onvoldoende kapitaal om zijn verliezen op te vangen.96
Ze kreeg van de Fed een lening van G$ 85, in ruil voor 80% van de
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Zie voor het begrip en de regels omtrent (negatieve) herwaarderingsreserve het Tweede rapport
CDW p. 193.
88 Tweede rapport CDW p. 183.
89 Timeline UK House of Commons p. 16.
90 FDIC= Federal Deposit Insurance Corporation.
91 BIS jaarverslag 2009 p. 18.
92 Voor getallen zie bijvoorbeeld de FCIC staff study Governmental Rescues Of “Too-Big-To-Fail”
Financial Institutions, p. 24/25. Deze studie wordt hier afgekort als “TBTF-study”. Lehman had in
2007 activa ter waarde van ruim G$ 800, waarvan ongeveer 3% gedekt werd door eigen vermogen.
93 FCIC rapport p. 339/67.
94 Volgens de Engelstalige Wikipagina “Merrill Lynch” had deze bank in 2008 60.000 medewerkers.
Volgens het jaarverslag 2008 was het balanstotaal (assets) van Merrill Lynch USA in 2007 ruim 78
G$ en in 2008 ruim 61 G$.
95 In het spoor van de crisis, DNB, p. 169/161.
96 Arnold Kling, Not what they had in mind, p. 6. Voor een uitgebreid verslag zie het FCIC rapport,
hoofdstuk 19.
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20/9/08

25/9/08

aandelen.97 AIG had op 31/12/2007 een balanstotaal van meer dan 1 T$,
en 116.000 medewerkers.98
Indiening door de Amerikaanse minister van financiën Paulson van een
voorstel van 3 (drie) pagina’s voor een Programma voor de Verlichting
van Kapitaalproblemen99 bij het Congres, met het verzoek om er een
budget van 700 G$ voor beschikbaar te stellen. Het bijgestelde plan werd
door het Congres aanvaard op 3/10/08.
Toezichthouder OTS legt beslag op het failliete Washington Mutual
(WaMu), een onderneming met een vermogen van G$ 300. WaMu wordt
overgedragen aan de FDIC.100 Dit was het grootste bankfaillissement uit
de Amerikaanse geschiedenis.

Het Amerikaanse ministerie van financiën en de Fed namen verstrekkende
maatregelen om het faillissement van het merendeel van de resterende banken, en een
totale ineenstorting van het financiële stelsel te voorkomen. Lenen van de Fed werd op
alle wettelijk mogelijke manieren vergemakkelijkt. Via allerlei hulpprogramma’s
werden aan de financiële instellingen honderden miljarden dollars beschikbaar gesteld
om het stelsel draaiend te houden.
Ofschoon de bronnen van de problemen in de VS lagen, waren het risicomanagement en het toezicht vrijwel overal fataal onvoldoende. Als gevolg hiervan
gedroegen de landen en banken zich als achter elkaar geplaatste dominostenen. Toen
de VS viel konden de anderen niet blijven staan. Overal verlaagden de centrale banken
het disconto, om het lenen door banken te vergemakkelijken. Overal kwamen
regeringen met programma’s om hulpbehoevende financiële instellingen te redden, te
nationaliseren of dergelijke.
Nadat in september 2008 was gebleken dat vrijwel alle banken in ernstige
problemen waren geraakt werd de oplossing van specifieke problemen vervangen door
algemene maatregelen en programma’s. Die van toepassing waren resp. gebruikt
konden worden door alle financiële instellingen (van een gegeven soort). Er waren in
totaal triljoenen euro’s mee gemoeid. Maar dat alles maakt nog geen eind aan de
verslechtering van de economische situatie. De werkloosheid steeg met meerdere
procentpunten, die miljoenen mensen representeren.101 Pas na 2014 ging de werkloosheid weer dalen. Tal van landen kwamen in een recessie. Wat wil zeggen dat hun
economie kromp. Ook dit duurde jaren. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat de
ontwikkelingen vanaf 2010 alleen ten dele werden veroorzaakt door de hypothekencrisis, en voor het andere deel door de overheidsschuldencrisis.
Diverse aandelenindices waren in 2008 met horten en stoten geleidelijk gedaald. In
september was er een regelrechte val. De Standards & Poor 500 index verloor ca. 30%
van zijn waarde. De koersdalingen zouden doorgaan tot omstreeks maart 2009. De
S&P 500 was toen ongeveer de helft van zijn maximum in oktober 2007.102
97

TBTF-study p. 26/27.
AIG jaarverslag 2008 p. 192, en FCIC rapport p. 139/67.
99 Troubled Asset Relief Program, TARP.
100 Kort vóór de overname was WaMu de op zes na grootste bank van de VS. Het had een vermogen
van ruim 300 G$, meer dan 2200 kantoren, en meer dan 43.000 medewerkers. FCIC rapport p. 365/93
en/of de Wikipedia.
101 Volgens annex tabel 15 op p. 221/223 van de tweede OECD Economic Outlook van 2012 nam de
werkloosheid in de OECD landen in 2007-2010 toe met ca. 16 miljoen. Het aantal steeg van 2007
naar 2010 van ca. 33 naar ca. 49 miljoen, om daar tot tenminste 2014 te blijven. (Inderdaad ongeveer
gelijkblijvend). Ook voor andere kwantitatieve informatie over de gevolgen van de crises zijn de
Economic Outlooks de handigste bron. Helaas is deze publicatie niet vrij toegankelijk en downloadbaar, ook al wordt de OECD geheel met belastinggeld betaald. Andere bronnen zijn: het FCIC rapport
en het Wikipedia artikel Subprime Mortgage Crisis.
102 Getallen ontleend aan Yahoo! Finance. BIS jaarverslag 2009 p. 16 geeft een grafiek met o.a. de
MSCI world equity index in juni 2007-mei 2009 (MSCI= Morgan Stanley Capital International).
98

- 34 -

Met name de val van Lehman en wat daarmee gepaard ging bracht ook Fortis in
problemen. Door afkalvend vertrouwen van de omgeving werden de problemen alleen
maar groter. Er was veel geld van buiten nodig. Op 28 september 2008 werd een
overeenkomst gesloten tussen de Benelux-landen om kapitaalinjecties in Fortis te doen
teneinde een acute liquiditeitscrisis bij het bedrijf af te wenden. Op 3 oktober 2008
kocht de Staat der Nederlanden de Nederlandse Fortis-onderdelen103 voor een prijs van
16,8 miljard euro, en nam daarbij 50 miljard euro aan kort- en langlopende (deels
achtergestelde) leningen over. Bij elkaar werd voor deze operatie dus 66,8 miljard euro
overgemaakt.104 Het totaal van door de Nederlandse overheid verstrekte leningen en
garanties (risico’s) is nog aanzienlijk hoger.105
Op 2 oktober 2008 liet ING DNB weten dat het problemen had met zijn
kapitalisering en Alt-A portefeuille. Op 8 oktober sprak de top van ING met minister
Bos. Die een dag later een actieplan aankondigde ter bescherming van de Nederlandse
financiële sector. Voor kapitaalaanvulling zou het plan G€ 20 omvatten. Op 19 oktober
werd bekend gemaakt dat ING van de regering een kapitaalinjectie van G€ 10 krijgt
(leent).106 Het probleem met de Alt-A portefeuille was daarmee echter nog niet
opgelost. ING sloot het vierde kwartaal van 2008 af met een herwaarderingsreserve
van G€ 7,5 voor de Alt-A portefeuille. Er werd een verlies op deze portefeuille geboekt
van G€ 1,8. Het verlies over het vierde kwartaal van de ING Groep als geheel bedroeg
G€ 3,7.107
Het probleem met de Alt-A portefeuille werd opgelost door een speciale regeling,
de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) die de Nederlandse regering voor ING in
het leven riep. Door die regeling nam de Staat het economisch risico over van 80% van
een portefeuille van G€ 30 aan Amerikaanse Alt-A-hypotheekeffecten.108 De regeling
werd bekend gemaakt op 26 januari 2009.
Op 30 januari 2009 maakte ING voor het eerst gebruik van de garantieregeling van
de overheid voor bancaire leningen.
De Europese Commissie ging akkoord met de IABF onder voorwaarde van herstructurering (splitsing) van ING.
Op 17 februari 2009 werd de Amerikaanse tak van ING verkocht aan Capital One.
Voor de bespreking van Icesave doen we even een stapje terug in de tijd.
In 2001-2003 werden in IJsland de banken gedereguleerd en geprivatiseerd. Dat
gebeurde in een proces dat sterk werd beïnvloed door vriendjespolitiek.109 In de
daaropvolgende jaren maakten de drie grote banken van IJsland een gigantische groei
door. In juni 2008 was het totaal van hun activa 11 maal het BBP van IJsland.110 Ze
dreven op kortlopende leningen, en kregen de eerste helft van 2008 meer en meer
problemen met het verlengen daarvan.111
In mei 2008 kwam Landsbanki, één van de grote drie, met DNB overeen dat op
Nederlandse spaarders de Nederlandse garantieregeling van toepassing zou zijn. Op 23
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D.w.z.: Fortis Bank Nederland, het aandeel van Fortis in RFS waaronder het Nederlandse
kantorennetwerk van ABN AMRO, Fortis Verzekeringen Nederland en Fortis Corporate Insurance.
RFS staat voor het consortium van Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander.
104 Tweede rapport CDW p. 91.
105 Zie het Tweede rapport CDW en de rapportages van de Algemene Rekenkamer over de Kredietcrisis en EU-landencrisis.
106 Tweede rapport CDW p. 184.
107 Tweede rapport CDW p. 232. Zie ook de grafiek op p. 195 van het Tweede rapport CDW. Volgens
p. 85 van het jaarverslag 2008 van de ING groep was het verlies over 2008 als geheel G€ 0,766.
108 Tweede rapport CDW p. 21.
109 Martin Hart-Landsberg, Lessons from Iceland- Capitalism, Crisis, and Resistance, Monthly
Review October 2013.
110 IJsland heeft ca. 300.000 inwoners. Het werd in 1994 deel van de Europese Economische Ruimte.
Eind 2008 verklaarde het zich bankroet. In juli 2009 werd het kandidaat-lid van de EU. Deze
informatie is afkomstig van de Engelstalige en Nederlandstalige Wikipedia, 29/6/16.
111 Wikipedia, 2008–11 Icelandic financial crisis, 29/6/16.
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mei kreeg de bank daarop van DNB toestemming om in Nederland spaarrekeningen
aan te bieden. Landsbanki deed dat onder de naam Icesave. De rente op haar internetspaarrekeningen bedroeg 5%. Dat was meer dan de rente op de meeste andere spaarrekeningen in Nederland. Eind september 2008 hadden 130.000 Nederlanders bij
Icesave een spaarrekening. Het totaal tegoed was G€ 1,7.112
In augustus probeerde DNB Landsbanki te bewegen om een eind te maken aan de
(sterke) groei van het spaarvolume. Deze pogingen vonden bij Landsbanki geen
gehoor. DNB kan het gewenste niet afdwingen. Hij informeert de Nederlandse minister
van financiën over zijn probleem, en zet zijn pogingen voort.
Op 7 oktober 2008 werd bekend dat Landsbanki in IJsland onder overheidscuratele
is gesteld. Een persbericht van de IJslandse autoriteiten van 6 oktober 2008 roept
twijfels op over de realisatie van de garantie van de tegoeden van buitenlandse
rekeninghouders. Laat staan de garantie van de topping-up die DNB met Landsbanki
was overeengekomen alvorens de bank toestemming te geven om zich in Nederland te
vestigen. De IJslandse garantie betrof tenminste € 20.887, de topping up garandeerde
maximaal € 40.000, met een eigen risico van 10% over het deel van het tegoed dat de €
20.000 te boven ging.
Op 7 oktober verhoogde de Nederlandse regering de dekking van het Nederlandse
depositogarantiestelsel van € 40.000 naar maximaal € 100.000, en komt het eigen risico
te vervallen.113 Twee dagen later deelden Bos en Wellink mee dat de spaarders bij
Icesave tegoeden tot € 100.000 volledig vergoed zullen krijgen. Weer twee dagen later
werd met de IJslandse regering overeengekomen dat Nederland de vergoedingen uit het
IJslandse garantiefonds zal voorfinancieren.114 Het IJslandse garantiefonds was in de
verste verte niet toereikend gevuld, en IJsland was ook anderszins voorlopig niet in
staat om de garantie gestand te doen.
In 2016 schijnen de spaartegoeden vrijwel volledig door IJsland te zijn
terugbetaald.115
Op 9 oktober 2008 stelde de Nederlandse regering G€ 20 beschikbaar voor banken
die in de woorden van DNB “fundamenteel gezond en levensvatbaar” zijn.116
Op 23 oktober 2008 stelde de Nederlandse regering een garantiefonds van G€ 200
beschikbaar.117
Op 28 oktober 2008 leende de Nederlandse regering aan Aegon G€ 3.
Op 13 november 2008 leende de Nederlandse regering aan SNS Reaal G€ 0,75.
Op 11 december 2008 werd bekend dat Madoff Investment Securities was
gebaseerd op een gigantisch Ponzi-schema.118 De betrokken investeerders waren het
grootste deel van hun inleg kwijt. In totaal heeft Madoff een schade van tussen de 18
en 65 G$ veroorzaakt, afhankelijk van aannames en wijze van berekening. Dit is de
grootste oplichtingzaak uit de Amerikaanse geschiedenis. De extra verliezen kwamen
bovenop de verliezen door de hypothekencrisis, en vergrootten de moeilijkheden van
de betrokken instellingen.
2009.

Op 20 mei 2009 installeerde het Amerikaanse Congres de Onderzoekscommissie
Financiële Crisis119 met het doel de oorzaken van de financiële en economische crisis
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Dus gemiddeld € 13.000. Het “Nederlanders” omvat ook Nederlandse organisaties, waaronder
overheden. Het is dus zeer de vraag waar de verhoging van de garantie tot € 100.000 voor nodig was.
De tot 7/10/08 geldende € 40.000 moet voor het overgrote deel van de spaarders toereikend zijn
geweest. Heeft soms niemand van de betrokken bestuurders het rekensommetje (1,7 miljard)/(130
duizend) kunnen maken of gemaakt? Zie Tweede rapport CDW, hoofdstuk 7, p. 286 en volgende.
113 Tweede rapport CDW p. 286 noot 1.
114 Tweede rapport CDW, hoofdstuk 7, p. 286 en volgende.
115 Nederlandstalige Wikipedia “Icesave”, 29/6/16.
116 DNB, In het spoor van de crisis, p. 173/165.
117 Tweede rapport CDW p. 380. De regeling eindigde 31/12/10.
118 Wikipedia “Bernard Madoff”, 14/6/17.
119 Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC).

- 36 -

in de VS te onderzoeken. De commissie publiceert haar bevindingen in januari 2011.
Haar publicatie bestaat uit drie delen. Te weten het rapport van een meerderheid
bestaande uit zes commissieleden, een rapport van een minderheid van drie commissieleden, en het rapport van één commissielid.
Op 23 juni 2009 stelde de Nederlandse Tweede Kamer de “Tijdelijke commissie
onderzoek financieel stelsel” in. De Commissie werd gevraagd de volgende vragen te
beantwoorden: «Wat zijn de oorzaken van de recente turbulente ontwikkelingen in het
financiële stelsel en welke aanbevelingen voor een adequater functionerend financieel
stelsel kunnen op grond van de bevindingen worden gedaan?».120 Het pdf-bestand van
het rapport van de commissie is gedateerd 3/5/10. Een “tweede deel van het onderzoek
vond plaats in de vorm van een parlementaire enquête” door een “Enquêtecommissie
Financieel Stelsel”.121 Het tweede onderzoek is vooral gericht op «de crisismaatregelen
die de overheid in de periode tussen september 2008 en januari 2009 heeft getroffen
om het financiële stelsel in ons land overeind te houden en het vertrouwen in de
financiële sector te herstellen.»122 Het pdf-bestand van het rapport over het tweede
onderzoek is gedateerd 6/4/12.
Voor beide onderzoeken zijn lange reeksen hoorzittingen gehouden. Alleen in de
zittingen van de tweede reeks stonden de gehoorden onder ede.
Op 26 juni 2009 kreeg ABN AMRO een aanvullende overheidslening ter waarde
van G€ 2,5.123
26 oktober 2009. ING maakt bekend dat het zichzelf om goedkeuring van de
Europese Commissie te krijgen voor verstrekte staatssteun zal splitsen in een bank- en
een verzekeringsonderneming. ING moet bovendien 1,3 G€ meer betalen voor de
staatsgaranties voor de Alt-A portefeuille. Een aandelenemissie moet G€ 7,5 opleveren
voor terugbetaling van de overheidssteun en de kosten van de garantie.124
19 november 2009. Een brief van minister Bos van financiën aan de Tweede Kamer
maakt bekend dat voor ABN AMRO G€ 4,4 voor herkapitalisatie beschikbaar wordt
gesteld.125
In december 2009 lossen Aegon, SNS Reaal en ING een substantieel deel van hun
leningen af.126
In oktober 2009 maakte het IMF via het Global Financial Stability Report bekend
dat het het wereldwijde totaal aan afschrijvingen door de crisis schat op T$ 3,4.127
Verschillende op verzoek of met medewerking van toezichthouders en regeringen
georganiseerde “reddingen”, en de overname van ABN AMRO door het FRS-consortium, maakten bestaande grote banken (“systeembanken”) nog groter dan ze al waren.
Ze maken het politiek moeilijker om de nieuwe conglomeraten failliet te laten gaan. Ze
vergrootten het probleem van “too big to fail”. Bazel III heet dit te ondervangen door
aan grotere banken in verhouding hogere kapitaaleisen te stellen.

DE CRISIS VAN DE OVERHEIDSSCHULDEN.
Vanaf 2010 wordt de financieel-economische ontwikkeling niet alleen negatief
beïnvloed door de crash van 2008 en de oorzaken en gevolgen daarvan, maar ook door
problemen veroorzaakt door overheidsschulden van EU landen. Omdat grote
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Eerste Rapport CDW p. 29.
Tweede rapport CDW p. 9.
122 Tweede rapport CDW p. 9.
123 DNB, In het spoor van de crisis p. 179/171.
124 Tweede rapport CDW pp. 186-7, en In het spoor van de crisis p. 180/172.
125 Tweede rapport CDW p. 92, en In het spoor van de crisis p. 180/172.
126 DNB, In het spoor van de crisis p. 180-1/172-3. (DNB heeft kopiëren uit dit boekje onmogelijk
gemaakt).
127 IMF GFSR October 2009 p. 5.
121

- 37 -

overheidsschulden en aanhoudende tekorten op overheidsbegrotingen risico’s vormen
voor financiële stabiliteit hadden en hebben toezichthouders ook wat dit betreft een
taak.
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog waren de overheidsschulden
gestegen tot ongeveer 90% van het bruto binnenlands product (BBP). Na de oorlog
nam dit percentage geleidelijk af, tot ongeveer 25% in 1975. Vervolgens nam de
gemiddelde schuld van de OECD landen weer toe, tot 81% in 2008. In 2009-2012
steeg het verder, tot 108% in 2012.128
De besluitvorming over de invoering van de euro vond voornamelijk plaats in 19902001.129 Ze had een sterke autoritaire en propagandistische component. Op 31
december 1998 werden de wisselkoersen van de nationale valuta van de deelnemende
landen ten opzichte van de euro definitief vastgelegd. In 2000 werd beslist dat ook
Griekenland aan de voorwaarden voor invoering van de euro voldeed. De invoering
vond daar plaats op 1 januari 2001. In feite voldeed Griekenland helemaal niet aan de
voorwaarden. Ook al waren die voorwaarden, de zogeheten Maastricht convergentie
criteria, behoorlijk zwak.130 Europa en de euro waren goed en moesten. De
veronderstelde voordelen werden breed uitgemeten; de risico’s zouden verwaarloosbaar zijn. Twijfels werden voorgesteld als pogingen tot obstructie, als anti-Europa, en
dus taboe. Mogelijk zagen politici geen alternatief. De EU is veel te log om fouten op
afzienbare termijn te kunnen herstellen.
In oktober 2009 kreeg Griekenland een nieuwe regering. In december maakte die
bekend dat de Griekse overheidsschuld veel groter was dan de vorige regering, van
premier Kostas Karamanlis, had gezegd. Voor 2009 was de schuld 120% van het BBP.
Als gevolg van deze bekendmaking klom de rente op nieuwe Griekse staatsleningen
naar ongekende hoogten. Beleggers betwijfelen of Griekenland zijn schulden ooit zal
kunnen aflossen.
In april 2010 vroeg de Griekse regering de EU om een lening van G€ 60. Begin mei
stemden EU en IMF in met een lening aan Griekenland van G€ 110 voor 3 jaar.131, 132
Over het grootste deel van de lening zou Griekenland 5% rente betalen. De lening is
voorwaardelijk. Griekenland moet het overheidsbudget substantieel inkrimpen. Om aan
de voorwaarden te kunnen voldoen neemt de Griekse regering maatregelen die een
langdurige werkloosheid van ongeveer 25% veroorzaken, en andere ellende.
Tegen de leden van de vorige regering is niets ondernomen.
Geen enkel ander land van de EU had zo’n hoge relatieve overheidsschuld als de
Griekse. Maar meerdere landen liepen niet ver achter. De meeste euro-landen hebben al
vele jaren een veel hogere schuld dan het overeengekomen maximum van 60% BBP.
De landen met de relatief grootste schulden werden na het door de mand vallen van
Griekenland geconfronteerd met soortgelijke renteverhogingen. Zogenaamd om aanmerkelijke devaluatie van de euro te voorkomen verleenden financieel sterkere eurolanden grote leningen aan Ierland en Portugal. Aan de leningen zijn soortgelijke
voorwaarden verbonden als aan de leningen aan Griekenland. In 2011 begon de ECB
Italiaanse en Spaanse staatsobligaties op te kopen, met de bedoeling rentestijging te
128

P. 27/28, C M Reinhart & K S Rogoff From Financial Crash to Debt Crisis (March 2010 version),
en OECD Economic Outlook 2012-1, annex tabel 32.
129 Tenzij ander vermeld zijn de kwantitatieve gegevens over de invoering van de euro ontleend aan
de EC publicatie One currency for one Europe- The road to the euro, van 16/12/13.
130 Een begrotingstekort < 3% en een overheidsschuld < 60% BBP kun je toch moeilijk strenge eisen
noemen. Te meer omdat de convergentie criteria o.a. niets zeggen over meerjarige gemiddelden en
streefwaarden.
131 Wikipedia, History of the Greek debt crisis, 26/5/11; Eurogeddon, the first two and a half years of
the euro crisis, Reuters/Breakingviews, 2/8/12, p. 11.
132 Deze leningen worden niet op de overheidsbegrotingen gezet, zodat ze niet worden meegerekend
bij de berekening van de overheidsschuld. Maar als ze niet worden terugbetaald moeten ze er toch een
keer op komen te staan.
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beperken.
Als gevolg van deze gebeurtenissen werden de jaren 2010-2015 gekarakteriseerd
door economische onzekerheid en doormodderen. Ze veroorzaken of vergroten
onzekerheid over de toekomst van het financiële stelsel en de EU. De gebeurtenissen
laten verschillen zien in de regeerculturen van de deelnemende landen. Onder andere
maar niet alleen tussen de noordelijke en zuidelijke landen van de EU. De gebeurtenissen laten zien dat er grote fouten zijn gemaakt bij de besluitvorming over de
begrotingsdiscipline en de invoering van de euro. De fouten zijn geen toeval: in de EU
waren het dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor het toezicht op het
financiële stelsel, de opstelling en naleving van budgetregels, en de invoering van de
euro.
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HOOFDSTUK 3.

DIEPERE OORZAKEN.
Motivatie en doelen van dit hoofdstuk.

In zekere zin geeft het vorige hoofdstuk niet alleen een beschrijving van de
hypothekencrisis, maar ook een verklaring. De vraag is wel wanneer een verklaring
voldoende is. Want bij vrijwel elke verklaring kan gevraagd worden naar een “diepere”
verklaring, en verklaringen van onderdelen. Zo ook hier. Hoe komt het dat zo velen
onverantwoordelijk functioneerden? Hoe komt het dat risicomanagement afwezig was
of faalde? Hoe komt het dat bestaande kennis en know how- kennis over hoe je dingen
hoort te doen- zo veelvuldig werden genegeerd? De toezichthouders hebben bij elkaar
meer dan tienduizend hoog opgeleide medewerkers. Er zijn gedrags- en integriteitscodes, en klokkenluiderregelingen. Hoe is het dan mogelijk dat er vanuit de toezichthouders niettemin nooit de noodklok is geluid? Dat de genoemde uitzonderingen
uitzonderingen zijn gebleven, en geen gehoor vonden? Anders gezegd: hoe kon er een
hypothekencrisis ontstaan waarvan zowel een Amerikaanse als Nederlandse
onderzoekscommissie menen dat hij vermijdbaar was, als het onderwijs goed was, als
we goede wetten hebben, als regering en parlement deugdelijk controleren, als politici
met lobbyisten weten om te gaan, enzovoorts? Het antwoord van dit hoofdstuk luidt:
omdat die aannames stuk voor stuk onjuist zijn.
De opmerkingen in dit hoofdstuk zijn essentieel voor het begrijpen van de gang van
zaken 1994-2010, en voor het beoordelen van de beweringen van Wellink. Cruciale
verschijnselen in de geschiedenis van de crisis zijn ondenkbaar als ons staatsbestel niet
behept was met tal van fundamentele gebreken. Velen zijn zich van deze gebreken niet
bewust. Ze worden zelden genoemd. In plaats daarvan wordt ons regelmatig aangepraat
dat alles in onze samenleving prima geregeld is. Dat we in de beste van alle denkbare
werelden leven, en dat het hoe dan ook niet beter kan. Dit hoofdstuk laat zien dat dit
niet anders is dan valse propaganda. Dat ons staatsbestel grote gebreken heeft, die
onder andere beide financiële crises begrijpelijk maken. Dat de gebreken verholpen
moeten worden als we soortgelijke en andersoortige rampen willen voorkomen.
Aan het doorvragen naar verklaringen van verklaringen of oorzaken van oorzaken
komt in beginsel geen eind. Ook van een meer fundamentele verklaring kan een
verklaring worden gevraagd. De vraag is daarom: wanneer stop je met vragen naar
diepere verklaringen? Dit rapport wil bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare
rampen. Daarom wordt gezocht naar een verzameling oorzaken of gebreken die de
verschijnselen verklaren, en waarvan het verwijderen soortgelijke verschijnselen
onmogelijk of onwaarschijnlijk maakt. Kortom: naar verklarende oorzaken die
verwijderbaar en/of veranderbaar zijn.
Voor de overzichtelijkheid worden de gebreken gerangschikt onder twee kopjes:
parlementen en regeringen, en onderwijs en wetenschap. Onderwijs en wetenschap
kunnen uiteraard ook onder parlementen en regeringen worden gerangschikt, maar
omdat onderwijs en wetenschap essentieel zijn voor de vorming van mensen, en ook
als fundamenteel kunnen worden gezien, worden ze apart besproken.

FOUTEN VAN PARLEMENTEN EN REGERINGEN.
Inleiding.

Moderne nationale overheden zijn relatief groot en machtig. Ze besteden om en
nabij de helft van het nationale inkomen. Ze zijn immens veel groter en machtiger dan
zeg 100 jaar geleden. Ze bepalen de organisatie van de samenleving, en ieders rechten
en plichten. Ze bemoeien zich overal mee en lopen over van pretenties. Politici doen
alsof ze zich met alles kunnen en mogen bemoeien. Ze kennen geen grenzen. Ze
zeggen nooit op een betrouwbare manier wat ze niet kunnen of aan anderen overlaten.
Ze pretenderen alles goed te hebben geregeld, en onder controle te hebben. Ze beweren
integriteit hoog in het vaandel te hebben. Dus als mensen en organisaties afgaan op hun
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woorden hebben ze alle reden om op overheden te vertrouwen, en in hun planning en
handelen aan te nemen dat overheden doen wat ze beweren. Omgekeerd is het vanwege
de feitelijk onbegrensde macht en pretenties van overheden onvoorstelbaar dat er in de
samenleving dingen ernstig mis gaan zonder dat overheden daarvoor in ieder geval ten
dele verantwoordelijk zijn, er iets aan hadden kunnen en moeten doen. Hoofdstuk 2 liet
zien dat overheden, als ze vanwege het eigen-huis-beleid van de Amerikaanse regering
al niet de oorzaak van de crisis zijn, dan toch tenminste door veronachtzaming van het
toezicht en het toezicht op het toezicht een vermijdbare crisis niet hebben voorkomen.
Het onderstaande laat zien dat dit falen niet uitzonderlijk of toevallig is, maar het
onvermijdelijke gevolg van diverse structurele gebreken van de gegeven “democratische rechtstaten”.
Onvoldoende aansprakelijkheid.

Reeds de oudst bekende wetsteksten en de wetten van alle culturen beschouwen
aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade als vanzelfsprekend. Maar zichzelf hebben
overheden hiervan in sterke mate uitgezonderd. Aansprakelijkheid was en is onder
andere niet van toepassing op hun wetgevend functioneren. Aansprakelijkheid hangt
nauw samen met het vrijwaringsrecht. Dat is het recht om gevrijwaard (bespaard) te
blijven van de schadelijke gevolgen van andermans handelen. Dat recht lijkt vanzelfsprekend. Maar we hebben het niet. Althans niet als algemeen basisrecht.
In de 19e eeuw, in de zogenaamde industriële revolutie, werd de aansprakelijkheid
van ondernemingen en hun management beperkt. Het werd ze gemakkelijker gemaakt
om risico’s te nemen. Ze waren niet altijd meer verplicht om veroorzaakte schade te
vergoeden. Vaak is er bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid zolang wettelijke normen in
acht worden genomen. Naleving van normen beperkt in beginsel de potentiële schade.
Maar het garandeert geen veiligheid. Denk aan de lozing van afvalstoffen. De kosten
van schade door activiteiten binnen de normen worden door zo’n regeling afgewenteld
op anderen. Normen dekken niet alle risico’s. Mede door de onjuiste veronderstelling
van bekendheid met alle relevante risico’s sluiten normen zelfs grote schade niet uit.
En mocht schadevergoeding verplicht zijn maar onbetaalbaar, dan is er de mogelijkheid van faillissement. Alleen de onderneming is aansprakelijk; de verantwoordelijke
managers zijn dat alleen in zeer bijzondere gevallen. Last but not least veronderstelt
vervanging van aansprakelijkheid door normen effectief toezicht.
Zoals bij alle recht gaat het bij aansprakelijkheid niet alleen om wat er mag en niet
mag, maar ook om de regels van de rechtspraak, de procedurele aspecten, interpretatie,
en (andere) uitvoeringsaspecten. Zoals bewijs in de zin van de wet, de betekenis en rol
van “willens en wetens”, en de kwalificaties en selectie van rechters. Niet het vrijwaren
van mensen die part noch deel hadden aan het veroorzaken van schade staat voorop,
maar allerhande vaak aanvechtbare regels en gebruiken.
Dit alles betekent in de praktijk dat de moderne regelgeving gedrag bevordert dat
risico’s veroorzaakt voor buitenstaanders. De vrijheid van handelen wordt niet beperkt
door het verbod om anderen schade te berokkenen, maar door een net van normen en
toezicht met grote mazen. Ondernemingen, en ook toezichthouders, hebben geen goede
reden om rekening te houden met alle (potentiële) kosten van hun doen en laten. Om
echt verantwoordelijk te werken. De wetgeving staat impliciet toe dat nadelige
gevolgen van activiteiten worden afgewenteld op mensen die aan de betreffende
activiteiten part nog deel hadden. Vanwege de technische mogelijkheden en de schaal
van veel activiteiten in de huidige wereld is dit vragen om moeilijkheden en ellende.
Waar we dan ook regelmatig mee geconfronteerd worden. Principieel gezien zijn de
financiële crises niet meer dan voorbeelden.
Onvoldoende strafbaarheid van grove plichtsverzaking en het
vermijdbaar veroorzaken van schade voor anderen.

De (voor)geschiedenis van de hypothekencrisis laat zien dat verantwoordelijke
bankmedewerkers en -managers, toezichthouders, parlementsleden en ministers hebben
gehandeld alsof ze van disfunctioneren niets te vrezen hadden. Banken hebben risico’s
genomen die ze niet konden dragen. Toezichthouders hebben risico’s ontkend en
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genegeerd, en gehandeld op basis van onverantwoordbare ficties zonder rekening te
houden met de mogelijkheid van vergissing. Kostas Karamanlis en zijn trawanten
hebben de EU bedrogen over onverantwoorde overheidsuitgaven, en de Griekse
bevolking onmetelijke ellende bezorgd. De feiten hebben laten zien dat deze lieden wat
betreft hun straffeloosheid gelijk hadden. Ze zijn allemaal ongemoeid gelaten, en
hadden kennelijk inderdaad niets te vrezen. Als anno 2016 de balans wordt opgemaakt,
dan blijkt dat van de verantwoordelijken niemand schade heeft hoeven vergoeden, in
de gevangenis zit of ook maar een boete heeft gekregen. Sommige van de bank-CEO’s
hebben hun baan verlaten met gouden handdrukken ter waarde van vele miljoenen.
Velen konden hun loopbaan ongehinderd voortzetten.
Kortom: voor de verantwoordelijke functionarissen heeft ondeugdelijke taakuitvoering geen negatieve gevolgen gehad. Ze hadden geen goede (“externe”) reden om
verantwoordelijk te handelen.
Een andere formulering van in wezen dezelfde conclusie is, dat er in de verste verte
niet proportioneel gestraft wordt. Iemand die door disfunctioneren in het openbaar
bestuur, dus vermijdbaar, schade veroorzaakt wordt zelfs in het geheel niet gestraft,
laat staan proportioneel. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar maakt de samenleving
ook veel gevaarlijker dan nodig. Namelijk omdat verantwoordelijke functionarissen
geen goede reden hebben om serieus stil te staan bij de mogelijke gevolgen van hun
doen en laten. Wat de gevolgen ook mogen zijn: zij gaan vrijuit. Strafbaar maken van
ondeugdelijk functioneren maakt dat vermijdbare risico’s en schade voor anderen ook
risico’s en schade veroorzaken voor de functionaris. Het vooruitzicht op bestraffing
zorgt ervoor dat het vermijdbaar scheppen van risico’s of schade voor anderen
proportionele risico’s en schade met zich meebrengt voor de veroorzaker. Strafbaarheid
geeft een reden om na te denken over de mogelijke gevolgen van het eigen handelen
voor anderen.
Met strafbaarheid wordt hier bedoeld: strafbaar door een gewone rechter.
Berechting zou plaats moeten vinden door onafhankelijke personen, en buiten de
politiek. Dat is ook van belang om het onderlinge dekken door politici te doorbreken.
Onder andere de hoorzittingen van de onderzoekscommissies van de hypothekencrisis
laten zien dat niemand relevante, beschuldigende, informatie over andere verantwoordelijken geeft. De huidige wet geeft buitenstaanders (slachtoffers) geen kans om
het gesloten front van topfunctionarissen te doorbreken. Vergeet verder niet dat het
openbaar ministerie gecontroleerd wordt door de politiek. De top wordt door de
politiek benoemd.
Het bovenstaande laat onder andere zien dat het onjuist is om te doen alsof de
“democratische rechtsstaat” eenduidig gedefinieerd is. Het bovenstaande toont
wezenlijke gebreken van de huidige implementatie, en laat zien hoe die gecorrigeerd
kunnen worden. Overigens blijkt de meerduidigheid van het begrip “democratische
rechtsstaat” al uit de grote verscheidenheid aan staatswetten in de verschillende
westerse landen.
Strafbaarheid is noodzakelijk als aanvulling op aansprakelijkheid. Namelijk in die
gevallen waarin degene die vermijdbare schade heeft veroorzaakt niet in staat is om de
schade te herstellen of te vergoeden, en om het risico van schade door disfunctioneren
op een doelmatige manier te voorkomen en te beperken. Een groep of samenleving van
mensen die elkaar respecteren zal willen voorkomen dat onschuldigen risico’s lopen of
schade ondervinden van vermijdbaar handelen van anderen. In sommige gevallen kan
dat met aansprakelijkheid. In de andere gevallen is straf het best haalbare. Vrijwaring
van onschuldigen zou in het procesrecht onschendbare prioriteit moeten krijgen.
Zonder dat is er simpelweg geen gelijkberechtiging, maar worden risiconemers en
schadeveroorzakers structureel bevoordeeld.
In het geval van de recente financiële crises lijkt de gegeven wet bestraffing
onmogelijk te maken. De maatschappelijke top heeft zich afdoende beschermd.
Veroordeling en bestraffing voor meineed lijkt het maximaal haalbare.
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Ondeugdelijk toezicht op het toezicht.

Wegens gebreken in wet en recht is zelfs goed toezicht in de regel onvoldoende.
Maar in 1994-2008 was het toezicht volstrekt ondeugdelijk. Regeringen en
parlementen stonden erbij en keken er naar. De jaarverslagen en andere rapporten van
de toezichthouders laten overduidelijk zien dat regeringen en parlementen volledig
hebben gefaald in hun toezicht op het toezicht. Zowel in de VS als in Nederland was
bestudering van de jaarverslagen van toezichthouders voldoende om te zien dat het
toezicht niet deugde. Dat was al te zien ten tijde van hun publicatie.1 Er ontbreekt
gewoon veel te veel. Voor Nederland wordt verwezen naar de bijlage DNB rapporten
1998-2007. Voor de VS wordt hier volstaan met verwijzing naar de websites van de
toezichthouders. Niet alleen de verantwoordelijke bewindslieden en het parlement
hadden de gebreken en lacunes kunnen en moeten zien, maar ook de pers. De
jaarverslagen hadden aanleiding kunnen en moeten zijn voor het stellen van vragen aan
de toezichthouders. Dat is niet gebeurd. In de jaren 1998-2008 is geen enkele
verbetering van de jaarverslagen en het toezicht te constateren.
De ondeugdelijke regeling van de hiërarchische organisatie.

De hypothekencrisis is ontstaan door het disfunctioneren van hiërarchische
organisaties. Dit disfunctioneren kan mede worden verklaard door de benoeming van
ondeugdelijke hoofden, in combinatie met de afwezigheid van correctiemechanismen.2
De regelgeving voor hiërarchische organisaties stelt de top van die organisaties in staat
om te verhinderen dat de samenleving gewaarschuwd wordt tegen doen en laten van de
organisatie dat maatschappelijke risico’s veroorzaakt.
Er is weinig in de onderzoeksrapporten van CDW en FCIC en hun verslagen van
hoorzittingen waaruit blijkt dat de hoofdpersonen uit toezicht en overheid aan het
hoofd stonden van grote organisaties. Met in de regel meer dan duizend medewerkers.
De hoofdpersonen en commissies leggen nergens uit hoe het mogelijk is dat niemand
van hun briljante, keihard werkende medewerkers3 het stelselrisico van de hypotheekeffecten en dergelijke heeft gezien en gemeld, of waarom eventuele meldingen terzijde
zijn geschoven. De commissies hebben er niet om gevraagd. Een enkele uitzondering
daargelaten melden de hoofdpersonen nergens interne verschillen van mening,
discussies, voorstellen voor ander beleid of dergelijke.
Dat de commissies geen aandacht hadden voor het feit dat de betrokken organisaties
niet alleen een hoofd maar ook duizenden medewerkers hebben is extra vreemd omdat
de commissies moesten zoeken naar oorzaken van de crisis. Ze vinden het kennelijk
niet nodig om uit te leggen hoe het mogelijk is dat toezicht en overheid hebben gefaald
ondanks al die duizenden deskundige medewerkers. Het is hoe dan ook volkomen
ongeloofwaardig dat al die medewerkers blind waren voor de risico’s, en dat ze er
zonder uitzondering van overtuigd waren dat het toezicht deed wat nodig was voor de
financiële stabiliteit. Het onderwijs mag dan ondeugdelijk zijn, zie verderop, maar er
waren ook de GAO-rapporten, en de geruchtmakende poging van de CFTC van Born
om de OTC-markt transparanter te maken. Aangenomen moet worden dat Born heeft
gehandeld op voorstel van haar ondergeschikten. Want zo gaat dat in hiërarchische
organisaties. Net als Born hebben ook hoofden van verwante organisaties dit soort
signalen gekregen.4 Wat bevestigd wordt door het OFHEO stelselrisico rapport van
1

Hoewel fundamentele gebreken ook zichtbaar zijn aan de hand van alleen de jaarverslagen zelf
kunnen de belangrijkste lacunes alleen worden geconstateerd met enige kennis van de financieel
economische geschiedenis tot en met het verslagjaar. Het was daarvoor echter voldoende om de
gewone nieuwsberichten te volgen.
2 De ondeugdelijkheid van de hoofden kan worden afgeleid uit de jaarverslagen en geschiedenis (die
afzonderlijk al voldoende zijn).
3 Zie hun jaarverslagen.
4 Het FCIC-rapport geeft her en der voorbeelden van het negeren van signalen, echter uitsluitend of
vooral bij private banken. Ierse onderzoeksrapporten à la CDW en FCIC, maar aanzienlijk opener,
bevestigen het hier geschetste beeld. De Ierse rapporten zijn: Misjudging risk: causes of the systemic
banking crisis in Ireland. Report of the commission of investigation into the banking sector in Ireland.
March 2011. The Irish banking crisis regulatory and financial stability policy 2003-2008. A Report to
the Minister for Finance by the Governor of the Central Bank. 31 May 2010.
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2003, en de CGFS rapporten van 2003 en 2005. Allemaal geschreven door medewerkers van financieel toezichthouders. Maar hun management deed er niets mee.5
Geconcludeerd moet worden dat het management van de toezichthoudende
organisaties van hun medewerkers de noodzakelijke signalen moet hebben gekregen.
Ze wisten die echter niet op waarde te schatten, of verwierpen ze op ondeugdelijke
gronden. Klaarblijkelijk hadden de medewerkers onvoldoende mogelijkheden om
deskundigheid en gezond verstand gehoor te doen vinden. Integriteitcodes en klokkenluiderregelingen hadden kennelijk geen praktische betekenis.6 De organisatie spreekt
als één persoon met één mening, die van de top. De hiërarchie werkt als dictatuur. De
wetgeving van hiërarchische organisaties stelt hun top in staat de organisatie als
dictatuur te besturen. Juist waar dat noodzakelijk is maakt ze zelfcorrectie onmogelijk.
Ook al verzaakt een organisatie zijn wettelijke plichten en schept hij grote gevaren
voor de samenleving. Medewerkers hebben feitelijk geen mogelijkheden om wanbeleid
te corrigeren zonder zeer grote risico’s voor henzelf. Er is geen scheiding van machten.
Geen onafhankelijke rechtspraak, geen beroepsmogelijkheid, en geen openbaarheid.
Dit is wat het langdurig disfunctioneren van hiërarchische organisaties verklaart: de
combinatie van een niet-integere incompetente top, zijn de facto absolute macht, en de
afwezigheid van checks en balances. Iedereen in de organisatie is van de top
afhankelijk. Het aantal hoog opgeleide medewerkers zegt niets over de kwaliteit van
een organisatie. Het is de kwaliteit van de top van de organisatie die de kwaliteit
bepaalt. En in toezicht en overheid was die kwaliteit als regel zeer onvoldoende.
In theorie zou een grote hiërarchische organisatie een integere, competente top
kunnen hebben. In de praktijk is dat vaak onmogelijk. Namelijk als de functie meer
kennis en vaardigheden vereist dan wie dan ook heeft. En nog meer als er naast de
officiële eisen informele of politieke eisen worden gesteld die in strijd zijn met de
officiële. Zoals het niet mogen hinderen van het eigen-huis beleid, een verbod om de
concurrentiepositie van de “eigen” instellingen te benadelen ten opzichte van buitenlandse door strengere eisen te stellen dan buitenlandse toezichthouders,7 of een verbod
op het open bespreken van het beleid van andere toezichthouders als dat beleid de
financiële stabiliteit kan schaden. Iemand die niettemin claimt dat hij de functie naar
behoren kan vervullen is per definitie oninteger.
Ondeugdelijke benoemingen.

Deze paragraaf betreft alleen de (semi-)publieke sector. Omdat aandacht voor de
benoeming van topfunctionarissen in de publieke sector wèl, en aandacht voor de
benoeming van topfunctionarissen in de private sector niet functioneel is. Namelijk
omdat wezenlijk betere wetgeving en betere mensen in de top van de publieke sector
noodzakelijk en voldoende zijn om crises als de huidige, en andere vermijdbare rampen
te voorkomen. De bedoelde verbeteringen zullen automatisch leiden tot de nodige
verbeteringen in de private sector.
De top van de (semi-)publieke sector is politicus, of direct of indirect benoemd door
politici. De bevoegdheid tot het benoemen van de hoofden van vrijwel alle organisaties
in de (semi-)publieke sector berust bij regering en parlement. Het parlement wordt
gekozen, en kiest de leden van de regering.8 Het basisprobleem is dat de belangrijkste
functionarissen in de huidige democratieën worden geselecteerd met de slechtste
procedure. Namelijk verkiezingen op basis van kunstmatige imago’s van de
5

N.B. ook OFHEO zelf heeft niets met het stelselrisico rapport gedaan. Het bleef o.a. doen alsof de
formele kapitaaleisen voor de GSEs veiligheid verzekerden. Het zette daar in zijn jaarverslagen nooit
vraagtekens bij.
6 Binnen het kader van de hypothekencrisis zijn er hiervan op zijn minst twee belangrijke
voorbeelden. Ten eerste de tamtam die CEO Raines van Fannie Mae maakte over zijn integriteitscode, die hijzelf ernstig schond door financiële cijfers tot persoonlijk voordeel te manipuleren. Zie
hiervoor de jaarverslagen van Fannie en de OFHEO jaarverslagen vanaf 2004. Ten tweede de hoorzittingen van de FCIC met medewerkers van Moody’s op 2/6/10.
7 Het gold plating waarnaar Wellink verwijst in een hoorzitting. Gesteld dat zijn bewering juist is.
8 In de VS gaat het iets anders, maar niet wezenlijk. In de VS worden de president en de leden van het
Congres gekozen. De president kiest de leden van zijn regering. Voor veel publieke topfuncties in de
VS benoemt de senaat op voordracht van de president.
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kandidaten, en uitspraken en beloftes waaraan zij niet gebonden zijn. Er hoeft geen
enkel verband te zijn tussen imago en werkelijkheid. Eenmaal gekozen heeft de
gekozene een blanco volmacht voor meestal 4 jaar. In die tijd is hij of zij strikt
genomen alleen afhankelijk van het oordeel van partij of coalitiegenoten, of zelfs dat
niet.9 De kiezers kunnen hem niet afzetten. Desondanks worden alle belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen en benoemingen bepaald door het resultaat van
verkiezingen. Gecombineerd met de onmogelijkheid om de betreffende functies
verantwoord uit te oefenen zorgt de huidige regeling ervoor dat de machtigste personen
in de publieke sector in veel opzichten de minst geschikte zijn. Het zijn de mensen die
het meest aan zelfoverschatting lijden, dus de grootste fouten kunnen maken, en het
minste moeite hebben om de bevolking te misleiden, voor te liegen en te schaden.
Incompetente en onintegere functionarissen kunnen zich veilig kandidaat stellen
omdat ze hoogstens aan vrienden, collega’s en soortgenoten verantwoording hoeven af
te leggen. Ze zijn wat betreft hun functioneren niet aansprakelijk of strafbaar.
Gelet op de ervaring en hun CV is er geen reden om van kamerleden en bewindspersonen andere competenties te veronderstellen dan de competentie om gekozen te
worden. In het bijzonder is er geen reden om te veronderstellen dat ze in staat zijn om
de deugdelijkheid van de wetgeving te waarborgen en het openbaar bestuur te
controleren. Kenmerkend voor politici (en veel bestuurders) zijn pretenties die veel
groter zijn dan capaciteiten. Denk aan het gemak waarmee zij ministersposten
aannemen, en in een onderzoekscommissie als die van De Wit gaan zitten.
In de aanloop naar de financiële crises was deskundigheid op financieeleconomisch vlak niet strikt noodzakelijk om doeltreffend in te kunnen grijpen.
Leervermogen, een goede training in het gebruik van gezond verstand, serieuze
onderzoekservaring, de wil en de capaciteit om dingen uit te zoeken, en de bereidheid
bevindingen te accepteren en te verdedigen zijn echter essentieel. De historische
verslagen van hun functioneren plus de feiten van de crises tonen aan dat het bij alle
betrokken topfunctionarissen zelfs aan deze meer elementaire vaardigheden heeft
ontbroken.
Wat betreft de competentie van politici om voor een gegeven functie de juiste
persoon te selecteren kan het volgende worden opgemerkt. De ervaringskennis en CV’s
van politici geven geen reden om aan te nemen dat ze in staat zijn om ondergeschikten
en kandidaten te beoordelen op integriteit en competentie. Bovendien lijkt het
waarschijnlijk dat ze vanwege eigenbelang10 de hoogste prioriteit geven aan onvoorwaardelijke loyaliteit aan hun persoon, en het vermogen om zich overal onderuit te
kunnen praten. De loopbaan van een onintegere incompetente functionaris is
afhankelijk van het zwijgen van anderen. In ieder geval stemmen alle in dit rapport
vermelde feiten met deze hypothese overeen. Integriteit en deskundigheid zijn overal
onvoldoende, en de onderlinge loyaliteit veel te groot. De prioriteit wordt niet gegeven
aan de bevolking, maar aan politieke vrienden. Integere, competente personen voelen
zich in dit gezelschap niet thuis. Ze vormen er bovendien een bedreiging voor. Zulke
mensen worden dus geweerd. Dat verklaart de zeldzaamheid van uitzonderingen, en
het structurele karakter van het tekortschieten.
De (voor)geschiedenis van de hypothekencrisis is zonder het bovenstaande
onverklaarbaar. Meest stugge voorbeeld is misschien wel de benoeming door Obama
van nota bene Geithner van de New York Fed tot minister van financiën, en die van
Summers, de staatssecretaris van financiën in de tijd van het elimineren van Brooksley
Born, in een topfunctie op financieel economisch gebied.11 De voorgeschiedenis van de
crisis laat zien dat de top van alle relevante overheidsorganisaties, op de GAOuitzondering na, ondanks de steun van vele duizenden medewerkers niet boven het
niveau van (dwaze, onjuiste) persoonlijke meningen uit wist te komen.

9

In de VS is de president niet zonder meer afzetbaar.
Met eigenbelang wordt gedoeld op het belang van het voorkomen van ontmaskering, van het
doorprikken van de ballon. Waardoor hun rol per direct uitgespeeld zou zijn.
11 Zie het laatste deel van de film Inside job.
10
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Ontbrekend risicomanagement/ planning voor eventualiteiten.

Het verloop van de hypothekencrisis laat zien dat de toezichthouders en ministeries
van financiën zonder meer aannamen dat hun beeld van het financiële stelsel juist was.
Ze hielden geen rekening met andere mogelijkheden. Ze hadden geen
risicomanagement en geen plannen voor eventualiteiten. Dit blijkt met name uit het
inconsistente gedrag van de VS regering ten aanzien van de banken Bear Stearns,
Lehman Brothers en verzekeringsmaatschappij AIG. Ondanks gezaghebbende en
helder beargumenteerde waarschuwingen, bekendheid met de ondoorzichtigheid van
het stelsel (en dus extra onzekerheden en risico’s), en het ervaringsgegeven dat
financiële crises een wederkerend verschijnsel zijn en zeer veel ellende veroorzaken, en
ondanks hun verantwoordelijkheid, waren toezichthouders en regeringen alleen op
mineure onregelmatigheden voorbereid.
Het aantal en de vaardigheden van de medewerkers van de toezichthouders en de
ministeries van financiën waren naar alle waarschijnlijkheid afgestemd op de
werkzaamheden in normale tijden (“vredestijd”). Aanpassing aan crisisomstandigheden
kost tijd, en vereist andere aantallen mensen met andere vaardigheden. Als er niet het
nodige voorbereidend werk was gedaan voor een weldoordachte reactie op de
gebeurtenissen van 2007-2008, dan kon de gegeven organisatie die onmogelijk op
korte termijn klaarstomen. Er is geen enkele aanwijzing voor voorbereidend werk als
hier bedoeld.12 Het bestaan van deugdelijke voorbereiding kan vrijwel uitgesloten
worden omdat alle documenten consistent zijn met de aanname dat alle topfunctionarissen, zonder uitzondering, door de gebeurtenissen werden overvallen. Ook toen de
crisis zich aan het voltrekken was bleven ze denken13 dat het wel mee zou vallen. De
reacties van de toezichthouders en ministeries van financiën hadden overduidelijk een
ad hoc karakter.14
In het hoofdstuk geschiedenis werd melding gemaakt van de indiening van een
voorstel van drie kantjes voor het beschikbaar stellen van 700 miljard dollar bij het
Congres door VS minister van financiën Paulson op 20/9/08. Voor wie de praktische
situatie voor ogen heeft is dit gemakkelijk verklaarbaar. In september buitelden de
catastrofes over elkaar heen. In antwoord op een vraag van FCIC-lid Murren noemt
Paulson de gang van zaken rond de aanbieding van dit voorstel een vergissing. Zo kun
je het noemen. Maar het wezenlijke punt is dat in de toen heersende omstandigheden,
met veelteveel werk voor te weinig mensen, vergissingen (fouten) onvermijdelijk zijn.
Het was gelet op de beschikbare tijd en mensen hoogstwaarschijnlijk onmogelijk om
op dat tijdstip met iets beters te komen. Paulson en anderen moeten gedacht hebben:
het loopt volledig uit de hand, er moet zo snel mogelijk een geruststellend signaal
gegeven worden, en iets is veel beter dan niets.
Uit het bovenstaande volgt dat het dwaasheid is om te veronderstellen dat alle
beslissingen die in en rond september 2008 zijn genomen een aanvaardbare verklaring
hebben. Bij het ontbreken van voorbereiding maakten de omstandigheden (risicovolle)
fouten onvermijdelijk.
Bedenk overigens dat het voorstel van drie kantjes consistent is met het ontbreken
van blauwdrukken en voorbereiding.
Het toelaten en niet verantwoorden van lobbyen.

Lobbyen heeft een grote rol gespeeld bij het scheppen van de omstandigheden
waarin een grote crisis onvermijdelijk werd. Het belangrijkste lijken de bankenlobby
12

Dus o.a. niet in de jaarverslagen, en niet in de hoorzittingen van de onderzoekscommissies.
Of niets anders wilden denken dan…, bijvoorbeeld uit angst.
14 In de GPRA- en jaarverslagen van de Fed staat een verslag van het verloop van de crisis, inclusief
het optreden van de Fed. Maar het doen en laten van de Fed wordt niet bezien in het licht van een
samenhangend beredeneerd beleidskader. Bijvoorbeeld beleid gericht op de beheersing van
stelselrisico’s in geval van een riskante verstoring. Op pp. 53-5/63-5 van het Fed jaarverslag 2008
staan argumenten voor de verschillende liquiditeitsvoorzieningen, en op pp. 55-6/65-6 voor de koop
van waardepapier. Op pp. 56-8/66-8 staan argumenten voor steun aan Bear Stearns, AIG, Citigroup
en BofA (maar niet voor de specifieke vorm van de steun). De maatregelen en argumenten bevestigen
het ad hoc karakter van het optreden. (De GPRA-verslagen zijn de Government Performance And
Results Act Performance Reports).
13
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(inclusief de GSE-lobby), en de lobbygroepen die probeerden om het voor minder
draagkrachtigen makkelijker te maken een hypotheek te krijgen. Beide waren zeer
succesvol. De Amerikaanse overheid liet de lobbies bij wet- en regelgeving op
belangrijke onderdelen een doorslaggevende rol spelen. Er was geen sprake van zo
maar een bijdrage aan een debat: de lobbies domineerden de besluitvorming. In beide
gevallen is het onwaarschijnlijk dat ze hun eigenbelang correct zagen. Vrijwel alle
banken hebben zwaar geleden door de crisis. Meerdere banken hebben de crisis niet
overleefd. De lobby die de hypotheekvoorwaarden wist uit te hollen heeft het tegengestelde bereikt van wat ze zei na te streven. Haar doelgroep, de minder draagkrachtigen, werd door de crisis het hardst getroffen.
De banken en GSEs hebben in de onderzochte periode honderden miljoenen dollars
aan lobbyen besteed. Vooral in pogingen om meer vrijheid te krijgen, en minder
toezicht.15
Lobbyen heeft onvermijdelijk ook een grote rol gespeeld bij de selectie van de top
van het toezicht en van het ministerie van financiën van de VS.
Het bovenstaande is gebaseerd op het rapport van de FCIC en de daarin vermelde
bronnen. Soortgelijke informatie over de gang van zaken in Nederland ben ik niet
tegengekomen, en lijkt voor dit rapport minder belangrijk. Duidelijk is niettemin dat
Nederlanders zich beslist geen illusies moeten maken. In het jaarverslag 2006 van de
Autoriteit financiële markten (AFM) wordt aan Boele Staal, voorzitter van de
Nederlandse vereniging van banken (NVB), en aan Bernard Wientjes, voorzitter van
VNO-NCW ieder een volle pagina gewijd. Zij geven voorbeelden van lobbyen van het
meest schadelijke soort. Beide maken het toezicht belachelijk. Het belangrijkste deel
van hun betoog is geciteerd in hoofdstuk 2.
Wat de EU betreft is het jarenlang tolereren van valse informatie over de samenstelling van verbrandingsgassen onder invloed van de autolobby het meest recente
(bekende) voorbeeld.
De deregulering (ontregeling) en het uitblijven van regulering van nieuwere
producten en markten is tenminste voor een deel te wijten aan gelobby, uiteraard in
combinatie met ondeugdelijk functionerende politici. De beweringen dat lobbies door
inbreng van deskundigheid en informatie een positieve invloed uitoefenen, en dat
politici in staat zijn om o.a. te corrigeren voor eenzijdige belangenbehartiging, zijn
door de hypothekencrisis gefalsifieerd.
Risico, risicomanagement en rating.

In de aanloop naar de hypothekencrisis hebben talloze personen en organisaties
meer risico genomen dan ze konden dragen. Een deel van de hypotheeknemers,
hypotheekverstrekkers en banken, en alle toezichthouders, parlementen en regeringen.
Deze paragraaf probeert antwoord te geven op de vraag hoe dat mogelijk is in een tijd
waarin onder andere toezichthouders de mond vol hadden van risicomanagement.16
Van natuurlijke personen kun je moeilijk professioneel risicomanagement
verwachten. Maar hoe is het mogelijk dat ook grote moderne overheden en onder
toezicht staande professionele financiële instellingen hun risico’s niet deugdelijk
beheerden? Het antwoord is dat toezichthouders, parlementen en regeringen in het
geheel geen risicomanagement hadden, en dat het risicomanagement van banken
eenduidige randvoorwaarden ontbeerde. De FCIC laat zien dat sommige banken
risicomanagement gewoon niet serieus namen. Een risicomanager was er soms alleen
omdat de regelgeving dat voorschreef. Uiteraard is dit onmogelijk als niet ook het
toezicht faalt, en de regelgeving tekort schiet.17 Banken moesten hoe dan ook zelf
bepalen welke risico’s ze wel en niet zouden nemen. Geen van de jaarverslagen van
toezichthouders maakt duidelijk welke eisen er precies aan het risicomanagement van
15

Zie hiervoor bijvoorbeeld het FCIC rapport en de film Inside Job.
Het werd volgens hen steeds beter, dank zij nieuwe financiële instrumenten!
17 Er was gewaarschuwd. Op p. 9/11 van het GAO rapport van 1994 staat te lezen: «Regulatory
examinations of the major bank dealers that were done from 1990 through 1992 identified some
serious weaknesses in these dealers’ risk-management systems, such as failure to set or follow risk
limits.».
16
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financiële instellingen gesteld werden. Mogelijk werden er hoogstens procedurele eisen
gesteld, aan de interne regels voor het managen van risico’s. De feiten tonen aan dat in
ieder geval niet de eis werd gesteld dat risico’s draagbaar moeten zijn. (Zoals wordt
geëist van een casinobezoeker, of in het verkeer, met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).
Het falen van het risicomanagement van banken kan worden geweten aan het feit
dat toezicht, regering en parlement geen (uniforme) grenzen stelden aan het nemen van
risico’s, in een situatie waarin er concurrenten zijn. En aan het feit dat sommige banken
ook zelf geen deugdelijke grenzen stelden, bijvoorbeeld om niet het risico te lopen van
faillissement of reputatieschade, of het risico afhankelijk te worden van overheidssteun. Dat overheden geen grenzen stelden kan alleen worden geweten aan gebreken
aan integriteit en competentie. Dat geldt ook als werd vertrouwd op zelfregulering.
Niet alleen omdat al jaren vóór de crisis vastgesteld had kunnen worden dat de
financiële instellingen zichzelf helemaal niet reguleerden, maar vooral omdat ze het
welzijn van de samenleving niet afhankelijk hadden mogen maken van hypotheses.
Uiteraard is dit alles ondenkbaar als verantwoordelijken (persoonlijk) aansprakelijk
zouden zijn, en als ze serieus gestraft zouden worden als ze veroorzaakte schade niet
konden vergoeden. Deze lacune mag dus in een opsomming van oorzaken van de crisis
niet ontbreken.
Geen van de documenten die ten behoeve van dit rapport zijn bestudeerd lijkt te
beseffen dat het begrip risicomanagement slecht is gedefinieerd, en dat niet duidelijk is
wat onder “goed risicomanagement” moet worden verstaan. In ieder geval doet
niemand er uitspraken over. Punt is dat weliswaar duidelijk is wat veilig risicomanagement inhoudt, maar dat veiligheid in feite niet gewenst wordt. Veilig risicomanagement
is per definitie het ervoor zorgen dat je geen vermijdbare risico’s loopt die je niet kunt
dragen.18 Wat dus onder andere betekent dat je geen dingen doet die een ondraagbaar
risico met zich meebrengen. Het is duidelijk dat de toezichthouders en wetgevers geen
veilig risicomanagement van de financiële instellingen eisten. Ze willen helemaal geen
echt (“100%”) veilig financieel stelsel. Dit blijkt onder andere uit een opmerking in het
FCIC rapport, uitspraken in de hoorzittingen met Wellink, en (Bazelse) kapitaalvereisten die per definitie risico’s voor de rest van de samenleving betekenen.19 De
onveiligheid zou noodzakelijk zijn om de economie “draaiende” te houden.
Als er geen grenzen worden gesteld aan de risico’s die een organisatie mag nemen,
dan kan of moet een organisatie die grenzen zelf bedenken. Met alle gevaren voor de
samenleving van dien. En met als belangrijk neveneffect het bevoordelen van personen
en organisaties die zich niks aantrekken van de risico’s die ze veroorzaken voor buitenstaanders.
Onder andere in de jaarverslagen van toezichthouders en de verslagen van de
hoorzittingen staan uitspraken die vragen oproepen over het begrip van de schrijver of
spreker van het begrip risico. Goed begrip is nodig om die uitspraken te kunnen
begrijpen en beoordelen. Bovendien is het risicobegrip ook buiten de financiële wereld
van groot belang. Daarom wordt het nu kort toegelicht. Op de eerste plaats moet
duidelijk zijn hoe “risico” wordt gedefinieerd. Het wordt hier gedefinieerd als volgt:
een risico is de kans op specifieke schadelijke gevolgen. Er zijn dus twee aspecten: de
kans en de schadelijke gevolgen. Ze zijn te combineren in één enkele grootheid: het
product van kans en de omvang van de schade. Dit product kan worden gezien als de
18

Op 6/2/12 gaf de Engelstalige wikipedia de volgende definitie: «Risk management is the
identification, assessment, and prioritization of risks (defined in ISO 31000 as the effect of
uncertainty on objectives, whether positive or negative) followed by coordinated and economical
application of resources to minimize, monitor, and control the probability and/or impact of
unfortunate events or to maximize the realization of opportunities.» Deze definitie is meerduidig, dus
ondeugdelijk. Hij maakt risicomanagement afhankelijk van subjectieve waarderingen. Het “or to
maximize the realization of opportunities” creëert niet alleen dubbelzinnigheid, maar mogelijk zelfs
een tegenstrijdigheid. Want het alternatief met de grootste verwachte opbrengst (voor een specifieke
organisatie) kan gepaard gaan met een ondraagbaar risico. (Dat was bijvoorbeeld voor Lehman
Brothers waarschijnlijk het geval). Het alternatief met de kleinste risico’s is in de regel niet het
alternatief met de grootste verwachte opbrengst.
19 FCIC rapport p. 58/86. Voor de uitspraken van Wellink zie het hoofdstuk over de hoorzittingen.
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“verwachte schade”. Voor besluitvorming en risicomanagement zijn de belangrijkste
grootheden: de grootst mogelijke schade (los van kansen), en de zojuist gedefinieerde
verwachte schade. De grootst mogelijke schade moet draagbaar zijn, de verwachte
schade is van belang bij de keuze tussen de verschillende alternatieven voor doen en
laten.
De kans drukt onzekerheid uit. De kans is zelden nauwkeurig bekend.20 De kans
moet geschat worden. Er is dus het gevaar van onderschatting. De kans kan een kans
per jaar zijn, en voor alle toekomstige jaren gelijk. Het is belangrijk om te beseffen dat
het kennen van een kans of risico niet hoeft te betekenen dat bekend is wanneer het
risico zal worden gerealiseerd. Het verschijnsel van de prijzenbel is hiervan een
belangrijk voorbeeld. Je kunt het idee krijgen dat er sprake is van een prijzenbel. Maar
daarmee weet je nog niet welke prijs het maximum zal blijken te zijn, en wanneer de
prijs zal gaan zakken en hoe snel. Ten tweede zijn er de schadelijke gevolgen. Ook die
zijn doorgaans maar ten dele bekend. Ze kunnen van (toekomstige) omstandigheden
afhangen. Voorspellen is nu eenmaal moeilijk.
Een blunder van de eerste orde is de illusie dat een “heel kleine” kans betekent dat
er geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Toch wekken uitspraken van onder
andere Wellink de indruk dat DNB en andere verantwoordelijken meenden dat ze op
deze onzin beleid konden baseren. Het was onzin om tenminste twee redenen. Ten
eerst omdat het niet alleen gaat om de kans maar ook om de gevolgen. Die in het geval
van de financiële crisis een catastrofale omvang hadden. Ten tweede was de bewering
dat de kans klein was een verzinsel, nergens op gebaseerd. Sterker nog: een werkelijk
deskundige zou beseffen dat het spatten van de huizenprijzenbel in de VS vrijwel zeker
zou leiden tot een onevenredig sterke val van de prijs van hypotheekeffecten. Hij of zij
zou weten dat het kapitaal en vitaal onderpand van veel grote banken uit dat soort
waardepapier bestond, en dat dus het spatten van de bel vrijwel zeker tot een crash en
crisis zou leiden. (Als je iets meer wist zou je weten dat het een grote crisis moest
worden).
Bovendien moet worden opgepast met het idee dat een kleine kans betekent dat
realisatie “waarschijnlijk” pas over lange tijd zal plaatsvinden. Zowel een risico met
een kleine als grote kans kan morgen al worden gerealiseerd, maar kan ook vele jaren
niet lijken te bestaan.
Het bovenstaande laat zien dat het niet terecht is om iemand die heeft gezegd dat
een risico klein is verwijten te maken als dat risico desondanks wordt gerealiseerd. Dat
iemand kansen slecht kan voorspellen kan alleen worden aangetoond door te kijken
naar het al dan niet uitkomen van een voldoende groot aantal (onafhankelijke)
voorspellingen. Om deze reden zijn de verwijten van onder andere de FCIC en Wellink
aan het adres van de risico-beoordelingsbedrijven- rating agencies- twijfelachtig. Te
meer omdat de rating agencies niet meer pretendeerden dan relatieve risico’s te
schatten. Relatief ten opzichte van elkaar. De agencies verdeelden waardepapier alleen
over risicocategorieën. Verder kun je je afvragen of de agencies niet uit mochten gaan
van deugdelijk functionerend toezicht. Een aanname die voorwaar veel verschil maakt.
Maar met het oog op de toekomst is het ergste misschien wel dat geen van de
bestudeerde documenten begrip toont voor de moeilijkheid van het maken en
formuleren van betrouwbare risicoschattingen.21 Het is immers duidelijk dat de risico’s
van waardepapieren (alle waardepapieren) van talloze factoren afhankelijk zijn, en dat
veel van die factoren slecht voorspelbaar zijn. Dus een goede rating moet vergezeld
gaan van een lange lijst van voorwaarden (als dit, als dat, als zus, als zo, enzovoorts).
De bruikbaarheid zal dan volgens velen snel verloren gaan. Kortom: het is veel
makkelijker om vage kritiek te uiten dan een realistische specificatie te geven van een
goede rating. En zelfs de best mogelijke rating zal niet altijd goed blijken te zijn.
Bedenk dat van weersvoorspellingen en voorspellingen van economische groei
algemeen wordt aanvaard dat ze niet uitkomen, en om de zoveel tijd wegens verander20

Bijvoorbeeld in Russische roulette is de kans precies bekend.
Misschien omdat de bestudeerde documenten denken dat het voldoende zou zijn als de echte fouten
die de agencies ook hebben gemaakt niet meer gemaakt worden. Zoals hier wordt beargumenteerd is
dit een illusie.
21
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de omstandigheden worden bijgesteld.
In verband met risicomanagement en kritiek op rating agencies moet in het oog
gehouden worden dat ING bewust niet koos voor de veiligste AAA hypotheekeffecten
maar voor Alt-A, en dat ABN AMRO een aanzienlijk bedrag in het Ponzi-luchtkasteel
van Madoff “investeerde”. ABN AMRO kon daar onmogelijk een betrouwbare
risicoschatting van hebben.
De instabiliteit van het financieel-economische stelsel.

Voor het begrijpen van financiële crises en discussies daarover is het nuttig om te
weten en begrijpen dat het gegeven financieel-economische stelsel instabiel is. Dat
betekent dat bepaalde veranderingen die het evenwicht van het stelsel verstoren door
datzelfde stelsel worden versterkt. Zulke veranderingen hebben gevolgen die (zeer)
veel groter zijn dan de oorzaak, en dan je verwacht als je dit verschijnsel niet kent. De
versterking wordt veroorzaakt door eigenschappen van het stelsel zelf. In een instabiel
stelsel hoeven “grote verschijnselen” zoals crises niet altijd “grote oorzaken” te
hebben.22 Het volgende schetst eigenschappen die het financieel-economische stelsel
instabiel maken.
Één van de meest fundamentele eigenschappen van het financieel economische
stelsel is het subjectieve karakter van waarderingen. Waarderingen worden in de regel
door “de markt” bepaald, door vraag en aanbod. Door vraag en aanbod van een
marginale hoeveelheid van het betreffende artikel wel te verstaan. Namelijk de
hoeveelheid die op een gegeven moment te koop wordt aangeboden en gevraagd wordt.
De ervaring van zowel alledag als crises leert dat waarderingen snel en in sterke mate
kunnen veranderen. Een trend kan door duizend-en-één gebeurtenissen worden
omgekeerd. Eenmaal ingezet kan een prijsval worden versterkt doordat iedereen die zat
te wachten op de omslag uit vrees voor een doorzettende prijsval probeert het
betreffende product zo snel mogelijk van de hand te doen.
Een marginale grootheid die veel invloed heeft op de waardering van ondernemingen is de winst die ze maakten in de afgelopen kwartalen en jaren, en verwachten
te maken in de nabije toekomst. De jaarlijkse netto opbrengst, de winst, is een
marginale grootheid in die zin dat hij relatief klein is ten opzichte van datgene dat de
winst voortbrengt, zoals het bedrijfskapitaal, de personeelskosten of de omzet. De
jaarlijkse winst is een relatief gevoelige grootheid. Namelijk omdat hij relatief sterk
afhangt van omstandigheden als conjunctuur, rentestand, en kosten van personeel en
grondstoffen, die door de onderneming mogelijk slechts in beperkte mate te
beïnvloeden zijn. Een betrekkelijk kleine loonstijging, een betrekkelijk kleine daling
van verkoopcijfers door een verandering in een wisselkoers of de komst van een kleine
concurrent, kunnen winst in verlies doen omslaan.
Ondanks deze gevoeligheid worden de marktwaarde en aandelenkoers van een
onderneming in sterke mate bepaald door de winstgevendheid, en de verwachte
toekomstige winstgevendheid. Dat heeft een goede reden, want een investeerder kijkt
op de eerste plaats naar de (procentuele) opbrengst van zijn investering (op jaarbasis).
In de regel kan hij kiezen uit vele investeringsmogelijkheden. Hij zal kiezen voor de
investering met de hoogste opbrengst en beste verwachtingen. (Naar zijn persoonlijke
oordeel). Uiteraard kan een investeerder meer factoren in rekening brengen. Maar dat
verandert niets aan het feit dat vrijwel iedereen bij investeringsmogelijkheden die
alleen verschillen in financieel rendement zal kiezen voor de meest rendabele.
De toekomst is onzeker, en die van sommige ondernemingen en zaken meer dan
van andere. Het vertrouwen in de toekomst is niet altijd even groot. Onzekerheid
verlaagt waarderingen. Afhankelijkheid van voorspellingen vergroot dus de gevoelig22

In het algemeen is het een redeneerfout om te veronderstellen dat kleine oorzaken kleine gevolgen
hebben. Dit had bekend kunnen en moeten zijn. Als het bekend was liet niemand er iets van blijken.
Integendeel: tal van hoofdpersonen beweerden dat de schokbestendigheid (resilience) van het stelsel
door nieuwe producten was toegenomen. Zonder aandacht te geven aan de bewijsvoering, een
volgende redeneerfout. In feite was het stelsel helemaal niet schokbestendig, althans niet voor alle
soorten schokken.
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heid van waarderingen.
Omdat “winst” in Nederland vaak een vies woord wordt gevonden wordt er op
gewezen dat meer winst over het algemeen meer bestaanszekerheid en groeimogelijkheden betekent, terwijl verlies krimp (en ontslagen) noodzakelijk maakt, en op
den duur een bedreiging vormt voor het voortbestaan. Uiteraard steunt deze
constatering het gebruik van relatieve winst als waarderingsmaatstaf.
Het bovenstaande laat zien dat de marktwaarde van een onderneming een relatief
gevoelige grootheid is. Hij hangt sterk af van marginale en gevoelige grootheden.
Als niet alleen de winstgevendheid van enkele specifieke bedrijven vermindert,
maar die van bedrijven in het algemeen, of als de onzekerheid over de toekomst groter
wordt, dan wordt dat door de markt over het algemeen vertaald in vermogensverlies.
Niet alleen op papier, maar echt. Het is niet meer dan (psycho)logisch, en praktisch
noodzakelijk, dat mensen niet alleen bij sparen en investeren rekening houden met hun
financiële situatie, maar ook in hun dagelijkse financiële handelen. Als hun vermogen
afneemt zullen ze minder gaan uitgeven. Zodat de productie van in ieder geval
sommige producten moet worden verminderd, en ondernemingen minder winst maken
of moeten krimpen. Wat de veroorzakende ontwikkeling versterkt.
Op die manier kan krimp zichzelf versterken. Als het stelsel stabiel zou zijn voor
krimp, dan zou lichte krimp een groei veroorzaken die de krimp teniet zou doen. Dat is
duidelijk niet het geval. Het geschetste mechanisme laat zien dat het financieeleconomische stelsel instabiel is voor krimp, of althans voor bepaalde vormen van
krimp.23 Waarbij bedacht moet worden dat krimp krimp per tijdseenheid is. Er zijn
factoren die de krimpsnelheid beperken. Zoals lopende orders en ontslagrecht.
Niettemin: crashes laten zien dat het snel kan gaan.
Niet alleen krimp maar ook economische groei is een zichzelf versterkend
verschijnsel. Maar de empirie van crises laat zien dat krimp als regel veel sneller gaat
dan groei. Brede groei is niet simpelweg het omgekeerde van de krimp. De menselijke
psyche reageert anders op krimp dan op groei. Je kunt wel op slag stoppen met het
kopen van niet noodzakelijke dingen, maar het vermeerderen van uitgaven gaat meestal
geleidelijk. Een productieketen heeft meestal rek, zowel opwaarts als neerwaarts. Maar
verminderen en opvoeren van de productie buiten gegeven marges zijn heel
verschillende processen, met wezenlijk verschillende tijdschalen. Net als bij de
menselijke psyche vraagt reageren op groeimogelijkheden in de regel meer tijd dan
reageren op de dreiging van krimp. Zowel bij mensen als bedrijven is tenslotte van
belang dat de risico’s van meer en minder uitgaven wezenlijk verschillen: te veel geld
uitgeven kan je makkelijker in moeilijkheden brengen dan minder uitgeven.
Zowel het zakken als stijgen van prijzen op markten kan worden versterkt als
kopers of verkopers bang zijn of hopen dat een trend zal voortduren. Als ze een kans
willen aangrijpen zolang dat nog kan. Als eigenaren denken dat een prijsdaling
voorlopig doorgaat en de prijs niet spoedig zal herstellen, dan zullen ze zo spoedig
mogelijk willen verkopen. Misschien denken ze er niet allemaal zo over, maar het is
waarschijnlijk dat om deze reden het aanbod relatief hoog zal zijn, en de prijs verder
zal dalen. Dit is een andere stelseleigenschap die prijsdaling kan versterken. Op soortgelijke wijze kan een prijsstijging worden versterkt. Maar een prijsstijging is niet
simpelweg het omgekeerde van een prijsdaling. Prijsstijgingen kunnen een prijzenbel
veroorzaken, en een bel kan relatief snel uiteenspatten. Een bankrun is een ander
voorbeeld van een zichzelf versterkend verschijnsel dat wordt gevoed door de vrees dat
een nu bestaande kans niet terugkomt.
Veranderingen in het psychische klimaat en gebeurtenissen die maken dat de
toekomst als onzekerder wordt ervaren kunnen een grote reële waardevermindering
veroorzaken. Met verstrekkende gevolgen voor de economie als geheel, en het wel en
wee van velen. Vraag is hoe die waardevermindering ongedaan kan worden gemaakt,
of hoe de gevolgen ervan beperkt kunnen worden. Met leningen of vermeerdering van
overheidsuitgaven kan vrijgekomen of vrijkomende productie-capaciteit benut worden.
23

M.a.w.: het stelsel is mogelijk niet instabiel voor alle vormen van krimp.
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Maar bestrijden met leningen of verhoging van overheidsuitgaven is niet equivalent
met herstel van waarderingen. En het geld moet wel ergens vandaan komen. Dat is een
probleem in een tijd waarin burgers en bedrijven gemiddeld armer worden en
belastingopbrengsten afnemen. Belastingverhoging kan krimp versterken. Lenen kost
geld, en schept risico’s, in het bijzonder als het structureel en op grote schaal gebeurt.
Het beperkt de vrijheid van handelen in de toekomst, want het maakt de leningnemer
afhankelijk van de leningverstrekker. Opmerkingen als deze maken begrijpelijk dat
crashes niet omkeerbaar zijn, en voor veel mensen duurzame schadelijke gevolgen
hebben. Zelfs als “de economie” na verloop van jaren “herstelt”.
Het besproken lijstje bronnen van instabiliteit is niet volledig. Andere zaken die
bijdragen aan instabiliteit zijn: geringe kapitaalreserves (Bazel), de boekhoudkundige
afspraak om te waarderen op marktwaarde (mark to market- ongedefinieerd als de
markt ophoudt te functioneren), en de essentiële afhankelijkheid van sommige banken
van leningen tegen onderpand, en vrije concurrentie en handel. Zelfstandig veroorzaken deze dingen geen crashes of crises. Maar ze maken het financieel economische
stelsel wel gevoeliger voor verstoringen. Ze kunnen verstoringen versterken. Sommige
versterkingsmechanismen kunnen door regelgeving of toezichthouders worden
gedempt of ondervangen. Een depositogarantiestelsel kan bijvoorbeeld een bankrun
voorkomen, en leningen door een centrale bank kunnen leningen door een private bank
vervangen.
Vrije concurrentie en handel veroorzaken een instabiliteit in handelsstromen en het
nationale product van staten. Zolang namelijk land A artikelen goedkoper produceert
dan land B zullen andere landen de artikelen vrijwel alleen in land A kopen. Maar als
door wat voor oorzaken dan ook land B dezelfde artikelen goedkoper gaat produceren
dan A kunnen de handelsstromen volledig worden omgelegd. Niet evenredig met de
prijsdaling of het prijsverschil, maar volledig. Voor het gemak van de lezer zijn de
omstandigheden in het voorbeeld zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het voorbeeld
geeft niettemin een juist beeld van de werkelijkheid. Getuige de opkomst van China.
Crises zijn bepaald geen zeldzaam verschijnsel. De wikipedia geeft de volgende
opsomming van financiële crises vanaf 1989:
1989-91
1990
begin 90er jaren
1992-93
1994-95
1997-98
1998
2000–2001
2001
2001

Crisis van een bepaald type spaarbanken in de VS (de “S&L
crisis”).
Het klappen van de Japanse huizen- en aandelenprijzenbel.
Scandinavische bankencrisis.
Zwarte woensdag als gevolg van speculatieve aanvallen op de
munten van het European Exchange Rate Mechanism.
Economische crisis in Mexico wegens problemen rond de pesodollar koers, en noodzaak van redding door IMF en BIS.
Aziatische financiële crisis: devaluaties en bankencrisis in
verschillende Aziatische landen.
Russische financiële crisis.
Turkse crisis.
Argentijnse crisis.
Het klappen van de dot-com bel: sterke val van de prijzen van veel
internet gerelateerde ondernemingen.

Dus crises zijn bepaald niet zeldzaam en uitgestorven. Zowel theorie als ervaring
geven alle reden om met de mogelijkheid van een crisis rekening te houden.
Wat betreft hun gevolgen worden al deze crises in de schaduw gesteld door de crisis
van 1929-32 en de crises van 2007-13. Ter illustratie volgt een verklarend scenario van
de crisis van 1929-1932. Vanaf het midden van de twintiger jaren was de Amerikaanse
aandelenhandel sterk gegroeid. De gemiddelde koers-winstverhouding van de aandelen
was in de loop der tijd sterk opgelopen. A priori is duidelijk dat die verhouding niet
altijd kan blijven toenemen. Vroeg of laat gebeurt er iets dat mensen het idee geeft dat

- 52 -

de prijzen te hoog zijn opgelopen, en dat een omslag voor de deur staat. Het is dan voor
een individuele eigenaar verstandig om te verkopen. Dit geldt voor ieder individu. Het
collectieve gedrag leidt tot koersdaling. Die ook anderen stimuleert om te verkopen,
met verdere koersdaling als gevolg. Enzovoorts.
De “Grote depressie” van 1929-1932 begon in september 1929 in de VS, met sterke
koersdalingen op aandelenbeurzen. De koersdalingen maakt mensen ook werkelijk
minder vermogend, of armer. Mensen die aandelen met geleend geld hadden gekocht
gingen failliet, want het bedrag van de lening bleef gelijk. Het eerder geschetste
economische krimpscenario werd werkelijkheid. Bij velen verdampte het vertrouwen
in het financieel economisch stelsel en de politiek. Het kostte jaren om de neerwaartse
ontwikkeling te stoppen. De krimp stopte pas in 1932, dus na 3 jaar. Het herstel zou
vele jaren langer duren.24
Als het eenmaal serieus uit de hand loopt is “genezen” moeilijk en tijdrovend. De
groep slachtoffers van een crisis is in de regel veel en veel groter dan de groep
veroorzakers. Dit komt mede doordat prijsbepaling op basis van marginale
hoeveelheden wel de prijs van het gehele volume bepaalt. De meeste slachtoffers
hebben weinig of niets met de veroorzaking te maken. Voorkomen is om deze redenen
niet alleen de beste aanpak, maar ook de enige die verhindert dat massa’s onschuldige
slachtoffers worden gemaakt.
Niets in de rapporten van BIS, CDW, CPB, DNB, FCIC, Fed, IMF of wie dan ook
getuigt van het besef dat er in het financieel-economische stelsel mechanismen zijn
waardoor bepaalde negatieve ontwikkelingen versterkt worden. Geen enkele overheidsinstantie laat blijken daar ook maar het geringste benul van te hebben.
Immoreel gedrag en wettelijke vrijheden en taken.

Banken wordt door sommigen immoreel gedrag verweten. Wat daarmee bedoeld
wordt is niet helemaal duidelijk. Immoreel in de zin van de woordenboekdefinitie is
zeker het bordeelbezoek van bankmedewerkers zoals getoond door de film Inside job.
De film toont ook een gebrek aan respect voor mensen. Maar het is onduidelijk op
welk deel van het bankpersoneel dit van toepassing is. Afgezien van een gebrek aan
respect voor mensen is bovendien niet duidelijk waarom dit van belang is voor het
ontstaan van de financiële crisis. Het nemen van risico’s waarvan men de gevolgen niet
kan overzien of vergoeden kan zeker immoreel worden genoemd. Het was ook een
essentiële bouwsteen van de crisis. Maar het nemen van teveel risico was- en isbepaald niet beperkt tot banken. Bovendien zijn er wetten en is er toezicht. Die hebben
onder andere kapitaaleisen voorgeschreven. Die hadden hoger kunnen zijn. Maar dat
waren ze niet. Er hadden ook andere eisen gesteld kunnen worden. Zo hadden ook
aansprakelijkheid en strafbaarheid anders (beter!) geregeld kunnen worden. Maar niets
van dat alles was gedaan. Enkele incidentele gevallen van ontijdige of gebrekkige
informatie van aandeelhouders zijn gestraft.25 Maar in het algemeen is er noch gestraft
noch aansprakelijk gesteld. Kennelijk was het immorele gedrag niet illegaal. De vraag
rijst daarom: als moreel gedrag belangrijk is en grote ongelukken kan voorkomen,
waarom is het dan niet in wetgeving of toezicht omschreven en voorgeschreven? Te
meer omdat klachten over immoreel gedrag niet te rijmen zijn met het juridischpolitieke gegeven dat men vrij is zolang men zich aan wet houdt.
Zonder wettelijke regeling is het vrijwel zeker dat mensen en ondernemingen die
zich moreel gedragen worden benadeeld door mensen en ondernemingen die het
minder nauw nemen. Er is immers concurrentie. Iedere onderneming streeft naar groei.
In het bijzonder groei van marktaandeel. Dat kan alleen door optimaal gebruik te
maken van de vrijheid die wet en toezicht bieden. Wie zich aan strengere normen houdt
benadeelt zichzelf. En dat geldt nog sterker als overheden ondernemingen met
belastinggeld te hulp schieten als ze door hun “immorele” gedrag in problemen komen.
24

Zie bijvoorbeeld de Wiki-pagina “Great Depression”.

25

Zie de jaarverslagen van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Die hebben een bijlage met Major
enforcement cases.
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Wat zeker ook immoreel genoemd kan worden, en essentieel is voor het ontstaan
van de crisis, is het kopen en verkopen van hypotheken door, respectievelijk aan,
mensen die daarmee een onduidelijk of groot risico op zich nemen. Ook de bank nam
daarmee een onduidelijk en groot risico. De bank kon dit risico echter doorverkopen.
Daardoor kon een grotere geldmarkt voor hypotheken worden afgetapt, en kwam er
meer geld voor hypotheken beschikbaar. Dit werd in de hand gewerkt door
concurrentie, en vooral het eigen-huis-beleid van de Amerikaanse overheid. Die
overheid had kunnen weten dat de steeds hogere streefcijfers tot steeds hoger risico
zouden leiden. Ook dat beleid was dus immoreel, en te meer omdat het anderen tot
immoreel (en riskant) gedrag aanzette.
Het toezicht is bedoeld om ervoor te zorgen dat het stelsel functioneert ten bate van
de samenleving, en niet ten koste daarvan. Regering en parlement dienen te zorgen
voor een wettelijk kader dat het welzijn van de bevolking dient, en voor het toezicht op
het toezicht. Dus als financiële instellingen zich langdurig schadelijk immoreel hebben
gedragen, dan was ofwel het toezicht niet in orde, of de wetgeving. In beide gevallen
hebben regering en parlement hun taak verzaakt. Zij hebben een monopolie, en geen
concurrenten. Ze hebben geen excuus.

GEBREKEN VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP.
Inleiding.

Het professionele gedrag van mensen kan voor een groot deel worden toegerekend
aan het onderwijs. In Nederland houdt de top van de onderwijswereld ons tot vervelens
toe voor dat ons onderwijs fantastisch goed is en tot het beste van de wereld behoort.
Al is er natuurlijk altijd meer geld nodig om het beter te maken. Uiteraard vindt de
Amerikaanse overheid hetzelfde van het Amerikaanse onderwijs. De top van de
financieel economische wereld komt van de beroemdste universiteiten van de wereld,
en de medewerkers van de toezichthouders en overheden zijn volgens henzelf
uitstekend opgeleid. Hoe is het dan mogelijk dat ze in de voorgeschiedenis van de
crisis zo fataal zijn tekort geschoten? Het antwoord bestaat uit twee delen. Het eerste
hebben we hierboven al gegeven: het is de top die de dienst (toezicht en beleid)
uitmaakt, en die besloot dat beschikbare kennis moest worden genegeerd.
Andersdenkenden meenden dat ze zich daarbij moesten neerleggen, of zagen geen
mogelijkheden om het tij te keren. Het tweede deel van het antwoord luidt dat het
onderwijs helemaal niet goed is. Het kan alleen goed genoemd worden als het ervoor
moet zorgen dat er niets fundamenteels in de organisatie van de samenleving verandert.
Als het ervoor moet zorgen dat mensen goed worden voorbereid op hun functioneren in
de werkelijke samenleving, dan is het onvoldoende.
Een uitgebreide evaluatie van het onderwijs is in het bestek van dit rapport niet
nodig en niet mogelijk. Volstaan wordt met voorbeelden die niet alleen onderwijsgebreken laten zien maar bovendien de gelegenheid geven om informatie te geven die
in het verband van dit rapport van groot belang is. In beginsel bewijzen voorbeelden
geen algemene stellingen. De gegeven voorbeelden tonen echter fundamentele feilen.
Daardoor is het onwaarschijnlijk dat ze uitzonderlijk zijn. En ook los daarvan maken ze
het onmogelijk om vol te houden dat het onderwijs goed voorbereidt op maatschappelijk functioneren, al was het maar als burger met kiesrecht.
Wat het onderwijs in specifieke vakken betreft zal vanwege het relatief grote belang
voor de crisis vooral gekeken worden naar het economisch onderwijs. Dat heeft
serieuze gebreken, en is onvoldoende nadenkend en voorzichtig. Dit geldt ook voor het
wetenschappelijk onderwijs, en zegt dus iets over de economische wetenschapsbeoefening. Als het systematische falen van haar “beste” afgestudeerden of vakgenoten
al niet genoeg zegt.
Het gemeenschappelijke onderwijs.

Met “het gemeenschappelijke onderwijs” wordt bedoeld: het deel van het onderwijs
dat (vrijwel) iedereen doorloopt. Dus het onderwijs dat de algemeen gedeelde
basiskennis en vaardigheden bijbrengt. Ongeacht de vorm waarin het wordt
bijgebracht, dus ongeacht de specifieke school- en onderwijsvorm. Mutatis mutandis
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gelden de meeste opmerkingen echter ook voor het overige onderwijs, inclusief het
hoger onderwijs en de opleidingen in economie en recht.
Hierbij moet wel bedacht worden dat de inhoud van het onderwijsprogramma
weinig meer is dan een ideaal. Het feit dat iedereen ooit de betreffende kennis heeft
gezien wil niet zeggen dat ze in ieders bagage zit. Zelfs bij mensen met zessen zitten er
flinke lacunes in de kennis. Zes is het gemiddelde van twee zevens en een vier.
Voor wie de werkelijkheid ziet in het verlengde van het onderwijs is evaluatie van
het onderwijs in de context van dit rapport eenvoudig. Het is vooral een kwestie van
het afzetten van de roze bril. Het is een kwestie van vergelijking van wat de crisis laat
zien met het denken van de mensen om je heen, leerboeken, en andere publicaties. Wie
die vergelijking maakt kan onmogelijk anders concluderen dan dat het denken van de
meeste mensen en leerboeken wat betreft het openbaar bestuur gebaseerd is op illusies.
Alsof ze in een fantasiewereld leven in plaats van de werkelijkheid. Dus hoe het
onderwijs ook in elkaar moge zitten, het geeft mensen geen betrouwbaar beeld van de
wereld waarin ze leven.
Mensen hebben de illusie dat organisaties naar behoren werken, dat de top luistert
naar goed gefundeerd advies. Dat het parlement de regering controleert, en regering en
parlement de uitvoerende organisaties. De voorgeschiedenis van de hypothekencrisis
laat zien dat dit allemaal onwaar is. Niet een beetje, maar met fatale gevolgen. Wat
door de verhullende parlementaire onderzoeken van na de crisis onderstreept in plaats
van weersproken wordt. Vertrouwen op deugdelijk functioneren is dus misplaatst, en
externe controle is er niet. Interne controle al evenmin. Interne controle bij onder
andere toezichthouders (maar ook banken) is vrijwel onmogelijk gemaakt door de
wetgeving inzake de hiërarchische organisatie. Het is waar dat mensen die u en mij
echt zouden vertegenwoordigen de regering ook echt zouden controleren. Maar er is
geen wet die deze controle voorschrijft, en aan ondeugdelijke controle zijn in het
geheel geen consequenties voor onze “vertegenwoordigers” verbonden. (Vervanging
door soortgenoten helpt natuurlijk niks). Integendeel: verkiezing geeft ze een blanco
volmacht voor 4 jaar. Stel je voor hoe werkgevers zouden reageren op het voorstel om
daar een algemene regel van te maken!
Het spreekt vanzelf dat een burger in een democratische samenleving een correct
beeld moet hebben van de politieke werkelijkheid. Namelijk om de in zijn ogen beste
keuzes te kunnen maken. Het spreekt net zo vanzelf dat het onderwijs hem daarom de
nodige kennis over die werkelijkheid moet bijbrengen. Maar dat doet het niet.
Integendeel: het onderwijs suggereert dat de werkelijkheid gelijk is aan wat ze
theoretisch hoort te zijn. Een misvatting die in de praktijk regelmatig wordt bevestigd
door publicisten die niet beter (willen) weten, en politici die er belang bij hebben. Het
onderwijs leert niet om evaluerend en constructief na te denken over de hier besproken
verschijnselen. Opkomende twijfels kunnen alleen worden opgelost met een beroep op
goede bedoelingen en de fictie dat het nu eenmaal niet beter kan.26 Of blijven knagen.
Ook op het functioneren in (grote) hiërarchische organisaties bereidt het onderwijs
volstrekt onvoldoende voor. Ongeacht het soort werk. Het onderwijs leert niet hoe
organisaties werken. Mensen weten niet in wat voor wereld ze terecht komen en hoe ze
daarmee om kunnen gaan. Dat kan niet alleen een probleem zijn voor de medewerker,
maar ook voor de samenleving als geheel. Mensen weten meestal wel hoe het hoort,
maar kunnen geen idee hebben van de werkelijkheid. Wie gelooft dat de theorie met de
werkelijkheid overeenstemt komt bedrogen uit, en tot de ontdekking dat hij op de
werkelijkheid helemaal niet voorbereid is.
Het onderwijs leert niet dat gedrags- bedrijfs- en integriteitscodes in de regel alleen
bedoeld zijn om de buitenwereld wat wijs te maken.27 Dat een medewerker er geen
enkel recht aan kan ontlenen, en dat aan handelen in strijd met de code geen
consequenties worden verbonden. En dat het beroep van een medewerker op een code
gemakkelijk kan leiden tot isolement in de organisatie, en hem of haar alleen maar zal
schaden.

26
27

En dat oorlogen onvermijdelijk zijn bijvoorbeeld.
Voorbeelden worden her en der in dit rapport genoemd.
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Dat het onderwijs is wat het is kan ten dele worden geweten aan de geslotenheid
van de onderwijswereld. Het onderwijs wordt namelijk grotendeels bepaald door
mensen die altijd in het onderwijs zijn gebleven, en nooit (als insider) buiten het
onderwijs hebben gewerkt. Als ze al kennis en ervaring hebben opgedaan buiten het
onderwijs, en in staat zijn geweest om hun illusies te vervangen door betrouwbaarder
denkbeelden, dan zou het nog steeds een wonder zijn als ze die konden vertalen in een
ordelijke verklarende beschrijving, en in een vorm die bruikbaar is in het onderwijs, en
de nodige instemming zou krijgen. (Een schier onmogelijke opgaaf). In elk ander geval
moeten ze zich houden en aanpassen aan het voorgeschreven schoolprogramma, de
boekenkeuze e.d.
Vergeet tenslotte niet dat het onderwijsprogramma door de centrale overheid wordt
geregisseerd. Al was het maar door de selectie van de leden van “onafhankelijke”
programmacommissies.
De bestudeerde economie-leerboeken.

De volgende voorbeelden uit leerboeken economie laten zien dat de geschiedenis
van de hypothekencrisis, en het redeneren dat eraan ten grondslag ligt, bepaald geen
schril contrast vormen met het vak economie. Dat redeneren is gemakkelijk met het
onderwijs te rijmen.
De voorbeelden zijn ontleend aan een drietal leerboeken. Om de volgende redenen
kan de selectie van deze leerboeken als representatief worden beschouwd. De History
of the American Economy is in 1998 door mij gekocht uit pure interesse in het
onderwerp. Ik zag het in een boekwinkel staan, en het leek me de moeite waard. Ik was
vanaf mijn jongensjaren geïnteresseerd in geschiedenis. In de loop der tijd kwam daar
(onder andere) economie bij. De aankoop en oorspronkelijke interesse hadden helemaal
niets van doen met crises of het evalueren van economie-leerboeken. Het leerboek van
Heertje is bekeken omdat het een veelgebruikt leerboek in het voortgezet onderwijs
was, en beschikbaar in de openbare bibliotheek. De leerboeken van Sloman waren in
de openbare bibliotheken in de buurt de enige Engelstalige universitaire leerboeken
waarvan een editie beschikbaar was van zowel vóór als na de crisis. Ik wilde die twee
vergelijken. Heertje en Sloman zijn dus opgezocht en bekeken vanwege deze studie,
maar overigens willekeurig. Van beide boeken zijn vele edities verschenen. Vanwege
de overeenstemming tussen de leerboeken, en de overeenkomst met de stijl van
redeneren van degenen die verantwoordelijk zijn voor de financiële crises, is het niet
zinvol gevonden om er nog meer te bekijken.
Er is in de leerboeken gezocht naar de behandeling van onderwerpen die voor dit
rapport van belang zijn. De boeken van Sloman zijn breder geëvalueerd, aan de hand
van een tevoren opgesteld lijstje vragen. De voorbeelden laten ernstige gebreken zien.
Dat maakt de boeken nog niet slecht. Goed of voldoende kunnen ze beslist niet
genoemd worden. Nuttig zijn ze even zeker wel.
History of the American Economy.28

Dit leerboek wijdt een heel hoofdstuk aan The Great Depression van 1929-1932. Na
bespreking en analyse van de depressie komt een paragraaf waarin de auteurs de
volgende vraag stellen en beantwoorden:
«Kan het opnieuw gebeuren?
Niemand kan jammer genoeg met zekerheid zeggen dat zo’n depressie niet opnieuw
kan gebeuren. Maar er zijn vele redenen om aan te nemen dat een ineenstorting op de
schaal van de Grote Depressie in moderne omstandigheden erg onwaarschijnlijk is.
Één reden is dat het onwaarschijnlijk is dat we dezelfde vergissingen herhalen.
Dankzij betere gegevens en talloze studies van de Grote Depressie is het onwaar28

History Of The American Economy, 8th Edition, Gory M. Walton (University Of California,
Davis) and Hugh Rockoff (Rutgers University), The Dryden Press, Harcourt Brace College
Publishers, 1998, ISBN 0-03-024579-6. Het citaat komt van pp. 536-7. Merk op dat het boek uit 1998
stamt.
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schijnlijk dat de Federal Reserve en totale ineenstorting van het financiële stelsel zal
toestaan. Omdat het geldstelsel niet meer op goud als standaard is gebaseerd, kan de
Fed gedurende een crisis praktisch onbeperkt dollars scheppen.
Hetzelfde geldt voor het belastingbeleid, ofschoon er wat dat betreft wat minder
reden voor vertrouwen is. Het geloof in een sluitende begroting schijnt onwrikbaar,
zelfs in zeer moeilijke omstandigheden. Het lijkt niettemin waarschijnlijk dat tegenwoordig op verschijnselen als die in de vroege jaren 30 van de 20ste eeuw gereageerd
zou worden met belastingverlaging en aanzienlijke vergroting van de overheidsuitgaven. Verschillende soorten uitgaven, de zogeheten automatische stabilisatoren,
zoals werkloosheidsuitkeringen, zouden zelfs stijgen zonder specifieke acties van het
Congres.
Ook de private economie is minder kwetsbaar voor economische ineenstorting. De
industriële sector, met name de producenten van duurzame consumentenartikelen, lijkt
het meest kwetsbaar voor plotselinge verschuivingen in de vraag die leiden tot
grootschalige ontslagen. Maar vergeleken met de dertiger jaren is deze sector nu veel
kleiner dan de dienstensector. Bovendien heeft de snelle toename van het aantal
tweeverdienerhuishoudens voor veel gezinnen de kans verkleind dat een economische
terugval ze van hun gehele inkomen zal beroven.
Tenslotte is er een uitgebreid netwerk van overheidsprogramma’s die het lijden
zouden verlichten, en, alleen al door er te zijn, de kans op verlammende angst
verminderen. Deze programma’s omvatten het Federale Depositogarantie Agentschap,
het Pensioen Garantie Agentschap, en andere. Maar hoe goed we ons ook van deze
feiten bewust mogen zijn, het blijft waar dat de nachtmerrie van de Grote Depressie
ons keer op keer voor de geest komt als de situatie in een bedrijfstak een keer ten
kwade neemt.»
Deze paragraaf is dermate onkritisch dat hij illusies schept. Wat er staat is meer
geloof dan wetenschap. De auteurs lijken zich niet bewust van essentiële impliciete en
onjuiste aannames. Bij alle belangrijke beweringen ontbreekt de onderbouwing.








29

Waaruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat “we” dezelfde vergissingen
opnieuw zullen maken? De economen en politici die ertoe doen lijken
bijvoorbeeld al tientallen jaren vergeten te zijn dat de Franse revolutie het
gevolg was van onbeheerste overheidsschulden. Een blik in de Annex Tables
van een OECD Economic Outlook had de auteurs kunnen leren dat de bruto
overheidsschuld van de VS in 1997 72% van het BBP bedroeg, en dat het voor
België, Griekenland en Italië meer dan 100% bedroeg.29 In 2010 zou de
Griekse overheidsschuld bijna tot een revolutie leiden. Dus niet alleen
ontbreekt onderbouwing voor de bewering dat er geleerd is, maar hij is zelfs in
strijd met de waarnemingen;
Zijn de tegenwoordige gegevens van de Fed alleen maar beter dan in de jaren
1920 en 1930, of zijn ze beter ten opzichte van de wereld van 2010 dan die van
de jaren 1920 voor de wereld van toen? Het antwoord luidt: alleen het eerste.
Walton & Rockoff hadden in het GAO-rapport van 1994 kunnen lezen dat het
toezicht cruciale informatie mist. Ook eigen analyse had ze dat kunnen leren.
De opmerking is niet meer dan blind geloof en wishful thinking. Hij getuigt
van gebrek aan besef van de mogelijkheid dat informatie wordt genegeerd om
politiek-dogmatische redenen, of vanwege vermeende belangen of doelen;
Er mogen dan ontelbaar veel studies van de Grote Depressie gemaakt zijn, of
hij wordt begrepen is de vraag. In de inleiding van het hoofdstuk over de Great
Depression ontkennen Walton & Rockoff dat zelf. Terecht, want als het werd
begrepen, dan werd ook begrepen dat de instabiliteit van het financieel-economische stelsel een fundamenteel verschijnsel is. En dan zouden economen
veel voorzichtiger zijn in hun beweringen en voorspellingen;
Welke problemen kunnen worden opgelost door het drukken van dollars? Heus
niet alle! De vraag is dus welke wel? Is duidelijk dat het drukken van geld

OECD Economic Outlook 2000-1 tabel 34 op p. 276/285.
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ongeacht de verdere omstandigheden meer problemen oplost dan het creëert?
“Het geloof in een sluitende begroting schijnt onwrikbaar”. Dat klinkt na 2009
nogal tragi-komisch, vanwege de euro-crisis, de alomtegenwoordige torenhoge
overheidsschulden, en de harde bezuinigingen die worden doorgevoerd om ze
te verminderen. Maar ook in 1998 was het al een vreemde opmerking. Zoals
gezegd was de overheidsschuld van de VS toen ruim 70% van het BBP. Dus
hoe Walton en Rockoff dit kunnen zeggen is een raadsel. Er is helemaal geen
sprake van een balanced budget.30 En geloof in een balanced budget dat een
merkbaar effect sorteert is er al evenmin. Last but not least lijken Walton &
Rockoff zich niet te realiseren dat je door grote schulden afhankelijk wordt van
geldschieters. Ze lijken de Franse revolutie te zijn vergeten, of niet te hebben
begrepen;
De oplossingen of noodmaatregelen die in de laatste drie alinea’s worden
genoemd zijn ongetwijfeld veel beter dan niks. Maar ze kosten wel geld, en
betekenen hoe dan ook economische krimp. Walton & Rockoff doen alsof geld
alleen een kwestie is van drukken. De paragraaf zou aan nut hebben gewonnen
als ze het voor de hand liggende gezond-verstand uitgangspunt had genoemd
dat een balanced budget in normale tijden zeer gewenst is om rek te hebben als
de nood aan de man komt. Walton & Rockoff lijken niet te beseffen dat staten
door te lenen afhankelijk kunnen worden van staten waar ze eigenlijk niks van
willen weten;
De alinea “Ook de private economie” is een interessant blijk van gebrekkig
voorstellingsvermogen en onvoldoende nadenken. Want hoe is het mogelijk
dat Walton & Rockoff zich na de constatering dat de sector industrie
(verhoudingsgewijs!) is gekrompen niet afvragen welke sectoren er zijn
gegroeid, en of die sectoren geen eigen risico’s veroorzaken? (Vooral de
financiële sector is sterk gegroeid, zie het FCIC-rapport). Zelfs als de sector
industrie het meest kwetsbaar zou zijn voor (bepaalde?) plotselinge verschuivingen in de vraag, dan is daarmee niet gezegd dat andere sectoren niet even
kwetsbaar zijn voor veranderingen, eventueel van een ander soort. In andere
sectoren en markten kunnen bijvoorbeeld rentewijzigingen en veranderingen in
huizenprijzen (of hypotheekeisen) disproportionele ontwikkelingen veroorzaken. Het “lijkt” was zeer terecht. Zonder onderzoek van de risico’s in andere
bedrijfstakken is de geruststellende opmerking weinig meer dan wishful
thinking.
De genoemde agentschappen (FDIC en PGC) zijn duidelijk grote verbeteringen, maar hun garanties zijn beperkt. Walton & Rockoff hadden er goed aan
gedaan een indicatie te geven van wat verzekerd is (spaargeld bijvoorbeeld,
maar niet effecten), en welk deel (spaargeld tot X$, pensioen tot X$).

Kortom: het betoog van deze History is onwetenschappelijk wegens gebrek aan
onderbouwing en gebrek aan stelselmatige scepsis. Het is onbetrouwbaar omdat het
wordt gedomineerd door wishful thinking. Dit kon ook in het jaar 2000 al worden
vastgesteld. De onjuistheid van het betoog is bevestigd door de crises van 2008-2012.
Met dien verstande dat de economische gevolgen van de laatste crises waarschijnlijk
vooral dankzij instrumenten als werkloosheidsuitkeringen, FDIC en PGC veel minder
rampzalig waren dan de Grote Depressie.
De paragraaf getuigt van een groot gebrek aan kennis van de wereld van politiek en
openbaar bestuur, en zelfs van de financieel-economische wereld. Hij negeert
bestaande (waarschuwende) kennis van het politieke en financiële stelsel die noodzakelijk is om betrouwbaar en verantwoord te kunnen praten over de zaken die hier aan
de orde zijn gesteld. Merk op dat hij ook de onrust over derivaten negeert die
aanleiding gaf tot het GAO-rapport van 1994, en het rapport zelf niet lijkt te kennen.
Het misleidende karakter van het betoog kan aan dit brede negeren worden geweten.
30

Volgens OECD Economic Outlook 2000-1 annex tabel was er van 1983 (of eerder) tot en met 1997
jaarlijks een tekort, en volgens annex tabel 27 op p. 272/281 van de Economic Outlook 2010-1 was er
tot en met 2011 alleen een surplus in de drie jaren 1998-2000.
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Het betoog van Walton & Rockoff steunt de bewering dat het onderwijs
onvoldoende voorbereidt op maatschappelijk functioneren. Hun boek is leerstof voor
hele generaties economen. Die dus met onjuiste, risico bevorderende, illusies de wereld
in zijn gegaan. Het boek laat ze risico’s onderschatten. Het leert ze niet verantwoordelijk met de werkelijkheid om te gaan.
De kern van de economie.31

Dit is al vele jaren het leerboek economie van een groot deel van de Nederlandse
kinderen die naar het hoger onderwijs willen met economie in hun vakkenpakket. Via
dit leerboek maken ze kennis met het vak economie.
De onderstaande citaten laten zien hoe enkele onderwerpen worden behandeld die
in verband met de financiële crisis van relatief groot belang zijn.
«13.6 Deregulering
De concurrentie op markten wordt niet alleen door het mededingingsbeleid gewaarborgd, maar ook door deregulering. Veel overheidsregels belemmeren de vrije
concurrentie tussen ondernemingen. We noemen enkele voorbeelden.
De opening van winkels is van oudsher aan regels gebonden. In de Winkeltijdenwet
van 1996 zijn deze regels vrijer gemaakt. Winkels mogen 's avonds langer geopend zijn
en soms zelfs op zondag. Dit heeft ertoe geleid dat de winkeliers aan consumenten
meer toegang en service kunnen bieden. Ook zijn hierdoor heel nieuwe winkelformules
ontwikkeld. Dit alles komt ten goede aan de consumenten en verbetert ook de
prestaties in de detailhandel op het gebied van nieuwe banen.
Voor de vestiging van nieuwe ondernemingen gelden ook regels, die staan in de
Vestigingswet Bedrijven. Vroeger golden regels voor vakbekwaamheid, vaktechniek,
kredietwaardigheid, enzovoorts. Sinds 1996 zijn deze regels verminderd, waardoor het
nu gemakkelijker is om een onderneming te beginnen. Anders gezegd, de drempels
voor de markttoegang zijn verlaagd. Hierdoor kunnen nieuwe ondernemers de markt
betreden. Dit bevordert de concurrentie op de markt.»32
De paragraaf geeft een wezenlijk onvolledig en misleidend beeld van deregulering.
Hij wekt de indruk dat deregulering bedoeld is om vrije (te onderscheiden van eerlijke)
concurrentie33 mogelijk te maken, en dat het vanzelf spreekt dat deregulering positief
is. Maar de winkeltijdenwet is geen voorbeeld van regels die vrije concurrentie
belemmeren. Sommige mensen zijn zelfs van mening dat afschaffen van verplichte
sluitingstijden eerlijke concurrentie belemmert. En wel omdat niet iedereen in gelijke
mate van de geboden vrijheden gebruik kan maken.
Een leerboek zou duidelijk moeten maken dat deregulering een breed begrip is. Om
dat te laten zien zou het voorbeelden van verschillende soorten regels kunnen geven.
Zowel van noodzakelijke of gewenste als overbodige of ongewenste regels. Het zou er
op moeten attenderen dat er globaal geformuleerde, breed toepasbare regels zijn, en
specifieke die alleen in bijzondere gevallen van toepassing zijn. Het zou moeten
uitleggen waarom de gegeven regels zijn zoals ze zijn. Het zou aan het denken moeten
zetten, en de dwaasheid tonen van oppervlakkig redeneren en overhaast springen naar
vergaande conclusies. Een waardeoordeel over deregulering in zijn algemeenheid is
niet mogelijk.
Het leerboek geeft de leerlingen hier een slecht voorbeeld door autoritairdogmatisch in plaats van kritisch te redeneren, en door te suggereren dat algemene
beweringen bewezen kunnen worden met behulp van voorbeelden. Er is geen aandacht
voor de definitie van gebruikte begrippen. Er blijkt geen besef van de zeer brede
strekking van een begrip als deregulering. De paragraaf geeft de leerling twee
ondeugdelijke boodschappen:
31

Kernboek 1 VWO. Tweede druk, 2003. Walvaboek, De Echte Kern BV, Naarden (Nederland),
ISBN 90 6675 169 x.
32 Pp. 189-190. Dit is de volledige paragraaf 13.6.
33 Definities en bespreking van deze begrippen ontbreken.
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Het idee dat je vergaande uitspraken kunt baseren op voorbeelden;
Het idee dat deregulering altijd goed is.

De behandeling van het prisoner’s dilemma, toezicht en overheid.
Paragraaf 5.5, Speltheorie, is grotendeels gewijd aan het prisoner’s dilemma “spel”
(PD-spel). Wezenlijke aspecten blijven onvermeld. Het belangrijkste is waarschijnlijk
dat wordt nagelaten één van de belangrijkste motieven te tonen voor het instellen van
een rechterlijke organisatie, overheid en toezicht.
De tweede helft van de paragraaf analyseert het volgende PD-spel:
Luchtvaartmaatschappij B

Luchtvaartmaatschappij A

75.000 passagiers

50.000 passagiers

75.000
passagiers

(M€ 4, M€ 4)

(M€ 6, M€ 3)

50.000
passagiers

(M€ 3, M€ 6)

(M€ 5, M€ 5)

Het schema is een samenvatting van de volgende informatie:

Als beide maatschappijen 75.000 passagiers vervoeren maken ze beide een
winst van M€ 4.

Als beide maatschappijen 50.000 passagiers vervoeren maken ze beide een
winst van M€ 5.

Als maatschappij A 75.000 passagiers vervoert en maatschappij B 50.000, dan
maakt A 6 M€ winst, en B 3 M€. En omgekeerd: als maatschappij A 50.000
passagiers vervoert en maatschappij B 75.000, dan maakt A 3 M€ winst, en B 6
M€.
De informatie betekent dat de maatschappijen er voordeel bij hebben om af te
spreken ieder 50.000 passagiers te vervoeren, en dan stiekem te proberen er meer te
vervoeren. Het boek concludeert:
«De uitkomst van het spel is dus dat beide vliegtuigmaatschappijen ervoor kiezen
om veel passagiers te vervoeren. De winst van beide maatschappijen is hierdoor gelijk
aan €4 mln. […] Als de luchtvaartmaatschappijen A en B met elkaar zouden kunnen
afspreken dat ze beide weinig passagiers vervoeren, maken ze meer winst. Om deze
reden zie je vaak dat ondernemingen die regelmatig zo'n soort spel spelen […]
onderlinge afspraken maken […]. Deze ondernemingen vormen dan een kartel. Zoals
we in de vorige paragraaf al zagen, zijn kartels verboden, omdat concurrentie tussen
ondernemingen hierdoor wordt tegengegaan.»34
Er wordt niet uitgelegd waarom concurrentie belangrijker is dan winstmaximalisatie.
Hoe dan ook: de maatschappijen gezamenlijk hebben voordeel bij naleving van de
kartelafspraak. Wat niet wegneemt dat het voor een gegeven maatschappij voordelig
blijft om de afspraak eenzijdig te schenden, en te proberen meer passagiers te
vervoeren (zonder dat de andere maatschappij dat merkt).
Heel algemeen is een fundamenteel probleem bij het maken van een afspraak het
verzekeren van de naleving. Als beide partijen daar voordeel van hebben, en als
schending van de afspraak geen extra voordeel oplevert, dan is naleving vanzelfsprekend. Anders niet. Het prisoner’s dilemma “spel” staat model voor situaties waarin
naleving voordelig is voor de partijen gezamenlijk, en de partijen afzonderlijk voordeel
hebben bij niet-naleving. Het belangrijke is nu dat het “spel” laat zien dat het probleem
van de naleving opgelost kan worden. Althans: onder welke voorwaarde dat voordeel
op kan leveren. Het kan worden opgelost als het verschil tussen de opbrengsten in de
34

P. 76 van A Heertje en M van Sandwijk, De kern van de economie, Kernboek 1 VWO, Tweede
druk, Naarden 2003.
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verschillende gevallen voldoende groot is om een toezichthouder/ rechter/ handhaver
aan te stellen en te bekostigen. (In het gegeven getallenvoorbeeld M€ 1). Dát is het
belangrijkste dat het prisoner’s dilemma “spel” illustreert. Het is belangrijk omdat dit
type situatie zich in de praktijk erg vaak voordoet. Namelijk bij het naleven van voorschriften die door een groep mensen als geheel voordelig of gewenst worden
gevonden, maar door afzonderlijke individuen als nadelig of lastig.
Het prisoner’s dilemma “spel” laat zien voor welk type vraagstuk recht, toezicht en
overheid de oplossing kan zijn, en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen om een
oplossing te zijn, en geen extra probleem, en een contraproductieve kostenpost.
Het leerboek laat na dit op te merken, en laat daarmee een prachtige kans liggen om
het nut en voordeel van toezicht uit te leggen. Niet alleen in paragraaf 5.5 Speltheorie
wordt dit nagelaten, maar ook in paragraaf 8.10 Toezicht en paragraaf 9.1 Overheid.
Sterker nog, de laatstgenoemde paragraaf opent met de volgende bewering:
«In onze open en gemengde economie heeft de centrale overheid drie functies:
1. de allocatiefunctie;
2. de herverdelingsfunctie;
3. de stabiliseringfunctie.»35
Bedoeld wordt waarschijnlijk: “Voor wat betreft het economisch functioneren van
een land heeft de centrale overheid [enzovoorts]”. Maar dat is niet zeker, want de
bewering wordt niet bewezen of ook maar beargumenteerd. Het bewijzen van de
algemene stelling zou niet meevallen, want de opsomming is onvolledig. Immers: voor
optimaal economisch functioneren zijn regelgeving en naleving noodzakelijk, en niet
alleen ten behoeve van allocatie, herverdeling en stabilisatie. Nalaten de fundamentele
rollen van wetgeving en toezicht op naleving te noemen en te onderbouwen met het
eerder genoemde prisoner’s dilemma is op zijn zachtst gezegd een gemiste kans.
Onder andere de voorgeschiedenis van de hypothekencrisis, en in het bijzonder de
kletspraat over zelfregulering, laten zien dat dit onbegrip van de functies van toezicht
en overheid breed gedeeld werd. Als het aan het onderwijs had moeten liggen zouden
de financiële crises dus geen verbazing hoeven te wekken. Maar de betekenis van het
PD-spel als hulpmiddel bij het uitleggen van de functie van recht, toezicht en overheid
is niet meer dan logisch, en had daarom door elk competent persoon zelfstandig
bedacht kunnen of moeten worden. Zelfregulering is even dwaas, maar onmetelijk veel
riskanter, als een voetbalwedstrijd zonder scheidsrechter.
Economics vóór en na de crisis.36

Dit is een Engels leerboek, met relatief veel getallen en voorbeelden die op het
Verenigd Koninkrijk (VK) betrekking hebben. Maar de stijl is die van een Amerikaans
leerboek, en de Engelse context hoeft gebruik buiten het VK niet in de weg te staan.
In tegenstelling tot de eerder besproken leerboeken is dit leerboek wat breder
geëvalueerd. Voorafgaand aan de evaluatie is een lijst met vragen geformuleerd.
Nagegaan is vervolgens hoe steekhoudend de vragen door het leerboek worden
beantwoord. Bovendien is gekeken naar de verschillen tussen edities van vóór en na de
crisis. N.B. De enige pretentie van de vragen is dat de kwaliteit van de antwoorden een
betrouwbare maat is voor de kwaliteit van het leerboek en het economisch onderwijs
als voorbereiding van mensen die een rol speelden in de geschiedenis van de crises.
Wat betreft de editie van 2000 zijn de belangrijkste bevindingen als volgt.
35

Heertje & Van Sandwijk p. 128. Met stabilisering wordt hier volgens p. 129 stabilisering van de
economische ontwikkeling bedoeld.
36 Economics, 4th edition, published 2000. John Sloman with the collaboration of Mark Sutcliffe.
Prentice Hall & Financial Times, ISBN 0-13-085342-9. 772 blz. excl. o.a. inhoudsopgave, bijlagen en
index.
Economics, 7th edition, published 2009. John Sloman and Alison Wride. Prentice Hall & Financial
Times, ISBN 978-0-273-71562-7 (pbk). 793 blz excl o.a. inhoudsopgave, bijlagen en index.
In openbare bibliotheken stond dit soort boeken rond 2012 bij SISO 340.9.
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De verschijnselen die het leerboek bespreekt zijn gebrekkig afgebakend. Tegenwoordig wordt in economisch ontwikkelde landen ongeveer een derde tot de helft van
het nationaal inkomen uitgegeven door overheden. Onder andere de besluitvorming
over de besteding van deze uitgaven is wezenlijk anders dan die in het private deel van
de samenleving. Het boek is zich ervan bewust dat slechts een deel van de economie
markteconomie is. Maar aan het publieke deel van de economie wordt alleen marginaal
aandacht gegeven. Er is geen aandacht voor de historische ontwikkeling van de
bedrijfstakken. Er is geen aandacht voor collectieve besluitvorming (public choice),
ook al wordt dat vaak als onderdeel van het vak economie gezien.
Er is vrijwel geen aandacht voor, en verantwoording van, de keuze van toegevoegde
waarde als basismaatstaf voor het meten van economische ontwikkeling. In plaats van
met name aanwas van kapitaal(goederen). Dit is van belang omdat alle moderne
regeringen streven naar economische groei, terwijl economische groei ook gerealiseerd
kan worden door meer water naar de zee te dragen, door meer criminaliteit, en door
wat dan ook af te breken. Economische groei kan onmogelijk worden gelijkgesteld aan
vooruitgang. Het is denkbaar dat de maatstaf van economische groei wordt gekozen
omdat hij relatief makkelijk meetbaar is. Je komt al een heel eind door optelling van
inkomens. Wat we met ons allen rijker of armer worden is veel moeilijker te meten.
Het vereist onder andere ook het waarderen in termen van geld van vrijheden,
verplichtingen, natuurgebieden, lucht- en waterkwaliteit en dergelijke. Maar een
verschil in meetbaarheid hoeft natuurlijk helemaal niet overeen te komen met het
belang dat mensen er aan hechten. Dit vraagstuk wordt in Economics niet besproken.
Het wordt zelfs niet genoemd. Van economische groei worden wel voor- en nadelen en
vermeende noodzaak besproken. Maar in strijd met de discussie wordt stilzwijgend
geconcludeerd: “Groei moet!”. (Groei van nationaal inkomen dus, niet van nationaal
bezit).
Aan de rol van wet- en regelgeving en overheid wordt alleen marginale aandacht
gegeven. Toch is evident dat zij cruciale randvoorwaarden bepalen voor al het economische handelen. Dit geldt in het bijzonder voor het (beperkte) aansprakelijkheidsen strafrecht.
Over de betekenis van toezicht wordt wel iets gezegd, maar de aandacht staat in
geen enkele verhouding tot het belang. Over risico(management) en de begrippen
draagbaar en ondraagbaar wordt niets gezegd.
Aan de gevaren (risico’s) van een groot tekort op de betalingsbalans (met andere
landen) wordt enige aandacht gegeven, zonder dat het gevaar erg helder wordt. Van
kwantificering is geen sprake (wanneer wordt het gevaarlijk?). Over de gevaren
(risico’s) van een grote overheidsschuld wordt niets gezegd.
Mogelijk geeft het boek een goede weerspiegeling van het denken in de economische “wetenschap”. Maar het staat daar onvoldoende nadenkend of zelfs
onnadenkend tegenover. Het laat veel belangrijke zaken buiten beschouwing. Naar het
oordeel van schrijver dezes ontbreekt behandeling van vitale praktische aspecten van
het economisch functioneren van een staat, en bereidt het leerboek daardoor onvoldoende (niet slechts gebrekkig) voor op maatschappelijk functioneren. Ongeacht of dat
in een economisch of niet-economisch beroep is.
In de editie van 2009 is de hypothekencrisis meegenomen. Als het goed was zou je
zien dat er geleerd is. Maar dat is niet het geval. De informatie over, en analyses van,
de crisis zijn uitermate beperkt en oppervlakkig. Vrijwel alles wat er over gezegd
wordt staat in Box 18.2, “Was this the cause of the credit crunch?” De box gaat alleen
over de subprime markt, het instorten daarvan, en de resulterende liquiditeitscrisis.
Cruciale factoren worden volledig gemist. Gemist worden o.a. het Amerikaanse eigenhuis-beleid, het algemene dereguleringsbeleid, en het fatale disfunctioneren van het
toezicht. Inclusief het toezicht door regeringen en volksvertegenwoordigingen. Het
prisoner’s dilemma wordt behandeld op de manier van De kern van de economie. Dus
niet als verklaring van het nut van rechters, overheid en toezicht.
De korte subparagraaf “Regulatory bodies”37 is niet of niet substantieel gewijzigd.
37

Sloman & Wride Economics 7th ed (2009) p. 327.
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Dat terwijl box 8.4 over Enron wordt besloten met de volgende zin:
«Het [= de opkomst en ondergang van Enron] laat niet alleen zien hoe dwaas zo’n
strategie [= uitbreiding met behulp van leningen] is, maar ook dat een sterk stelsel van
financiële regelgeving noodzakelijk is om te verzekeren dat de werkelijke financiële
situatie van een onderneming wordt weerspiegeld in zijn balans.»38 Dat hetzelfde met
nog meer reden gezegd kan worden over financiële instellingen wordt niet opgemerkt.
Moral hazard wordt genoemd: «De verleiding om meer risico te nemen als je weet
dat iemand anders de risico’s zal dekken als je in moeilijkheden komt. In het geval van
risico’s genomen door banken kan het “iemand anders” een andere bank zijn, of de
regering.».39 Desondanks blijven aansprakelijkheid en strafrecht onvermeld.
Kortom: de twee edities van dit leerboek kunnen worden beschouwd als deel van de
verklaring van de crises. Ze laten daarnaast zien dat uit de nieuwe crisis niets of vrijwel
niets is geleerd.
Rechtsonderwijs en –“wetenschap”.

Het recht is een product van de politiek. Alleen voorzover en voor zolang wet- en
regelgeving onvoldoende duidelijk of specifiek zijn wordt recht door rechters gemaakt.
In veel landen, waaronder Nederland, betreft dat alleen de marges van de wet- en
regelgeving. De onafhankelijkheid van de rechtspraak moet dan ook niet verkeerd
begrepen worden. Rechters zijn gehouden aan de gegeven wet- en regelgeving. Die
passen ze toe, voeren ze uit. Voor zover ze daarnaast niet gebonden zijn aan precedenten (jurisprudentie) hebben ze vrijheid van rechtspreken. De rechtspraak is feitelijk
niet meer en niet anders dan een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Zoals het
onderwijs, het leger, en DNB.
Kritische analyse van het recht kan dus gemakkelijk als inmenging in politieke
aangelegenheden of politieke stellingname worden beschouwd. Daarvan lijken juristen
niet graag verdacht te worden. Stel je voor dat je laat zien dat bepaalde wetgeving of
groep wetten moeilijk anders verklaard kan worden dan als resultaat van gelobby en
specifieke belangenbehartiging. Zoiets kan gemakkelijk je belangen schaden. De
voorgeschiedenis van de hypothekencrisis laat zien dat de intolerantie van topfunctionarissen gewelddadige vormen kan aannemen. Van juristen is in verband met de crisis
dan ook niets of vrijwel niets vernomen. Ondanks dat het bovenstaande laat zien dat
gebreken in wet- en regelgeving het erg waarschijnlijk maken dat mis gaat wat mis kan
gaan.
Het verband tussen economie en recht van de ene kant, en de politiek van de andere
kant is dus een andere dan die tussen bijvoorbeeld sterrenkunde en politiek.
Wetenschapsbeoefening is gericht op het verzamelen en ordenen van betrouwbare
verklarende kennis. Dat vereist open analyse en georganiseerde skepsis. Op de
gebieden van economie en recht kan dat erg gemakkelijk tot conflicten met politici
leiden. Wie dat bijvoorbeeld om budgettaire redenen wil voorkomen kan dus eigenlijk
geen wetenschap beoefenen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat wat doorgaat voor
rechtswetenschap een heel ander karakter heeft dan wat doorgaans van een wetenschap
verwacht wordt, of gewoon geen wetenschap is. Gelet op het dogmatisme en de
intolerantie van de politiek is dat verklaarbaar. Maar een verklaring is geen
verontschuldiging.

TWEE REEKSEN CONCLUSIES.
Op grond van hoofdstuk 2 en het bovenstaande kunnen talloze conclusies worden
getrokken. Vanwege de praktische doelen van dit rapport beperken we ons tot
conclusies over oorzaken en de rol van de betrokkenen. In plaats van te vragen naar
“de oorzaken” vragen we echter naar oorzaken (in algemene zin: “dingen”) die zowel
noodzakelijk als voldoende zijn om een crisis of andere ramp te veroorzaken, en
38

Sloman & Wride Economics 7th ed (2009) p. 224.
Sloman & Wride Economics 7th ed (2009) p. 512. De terminologie “verleiding” (“temptation”)
suggereert een bewuste en zwart-wit situatie. Geen van beide hoeft het geval te zijn. Zelfs als alleen
maar wordt aangenomen dat er een kans is op bijspringen heeft dat een risicovergrotend effect.
39
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bovendien vermijdbaar of veranderbaar. In plaats van te vragen naar de
(hoofd)schuldigen vragen we wie de hypothekencrisis hadden kunnen of moeten
voorkomen, en hoe. Gehoopt wordt dat deze benadering wat nuttiger inzicht en orde
schept.
Voldoende en noodzakelijke oorzaken van de hypothekencrisis.

De gegeven beschrijving en analyse suggereren de volgende kandidaten:
1. Het ontbreken van strikte aansprakelijkheid (in combinatie met de eis van
voldoende vermogen om eventueel veroorzaakte schade te kunnen vergoeden)
en strafbaarheid. Als gevolg hiervan zijn er onvoldoende prikkels om verantwoordelijk te functioneren, en om alleen draagbare risico’s te aanvaarden. Dit
geldt voor alle betrokkenen. Er is in het bijzonder onvoldoende reden om in
topfuncties integere competente personen te benoemen.
2. Een onintegere, incompetente, autoritaire en repressieve top.
3. Ondeugdelijk toezicht, en ondeugdelijk toezicht op het toezicht. Goed toezicht
is o.a. noodzakelijk omdat alleen toezichthouders overzicht kunnen krijgen over
samenhangen in het stelsel, en omdat financiële instellingen in hun risicomanagement aannames moeten maken over stelselrisico’s. Het bestaan van een
substantiële subsector buiten toezicht en gebrek aan transparantie maken
deugdelijk toezicht onmogelijk. Banken noch toezichthouders kunnen de
risico’s daardoor betrouwbaar schatten.
4. Roekeloos eigen-huis-beleid van opeenvolgende Amerikaanse regeringen. Dat
beleid had tot gevolg dat de gemiddelde kwaliteit van de hypotheken alsmaar
afnam, en het risico toenam.
5. Een substantiële hoeveelheid waardepapieren die dubieuze hypotheken
bevatten. De waarde van deze effecten hangt op een subjectieve manier af van
ontwikkelingen op de huizenmarkt.
6. Een aantal banken die van vitaal belang zijn voor het financiële stelsel, en voor
hun functioneren in wezenlijke mate afhankelijk zijn van de waarde van deze
papieren.
7. Een dictatoriale structuur van hiërarchische organisaties, doeltreffend antiklokkenluiderbeleid, en het ontbreken van een plicht tot klokkenluiden in geval
van risico’s voor buitenstaanders. (Uiteraard samen met 1). Dit maakt correctie
van binnenuit onmogelijk.
8. Onderwijs dat niet voorbereidt op de werkelijkheid van hiërarchische organisaties, en niet toerust om in een corrupte omgeving behoorlijk te functioneren.
Economie opleidingen die zelfs in vakinhoudelijk opzicht wezenlijk tekort
schieten.
De begrippen “voldoende”en “noodzakelijk” zijn nuttig voor het kwalificeren en
begrijpen van het (logische) verband tussen verschijnselen. In deze context zijn ze als
volgt gedefinieerd. Als voldaan is aan een “voldoende voorwaarde” voor een
verschijnsel, dan zal dat verschijnsel optreden. Als niet voldaan is aan een
“noodzakelijke voorwaarde” voor een verschijnsel, dan treedt dat verschijnsel niet op.
Het kan moeilijk zijn om te bewijzen dat een voorwaarde voldoende of noodzakelijk is.
Te meer omdat de begrippen “voldoende”en “noodzakelijk” niet van toepassing
hoeven te zijn. Wat betreft het bovenstaande lijstje geldt voor ieder van de punten: als
het wezenlijk beter was geweest, dan zou de geschiedenis van het financiële stelsel
heel anders zijn verlopen, en was het optreden van een hypothekencrisis erg onwaarschijnlijk. In deze zin waren alle punten noodzakelijk.
Een moeilijkheid met bovenstaand lijstje is de oorzakelijke samenhang van alle
punten. Overheden hebben een bepalende invloed op alle punten. Het gegeven
Amerikaanse eigen-huis-beleid was onmogelijk geweest als de nationale overheden of
financiële toezichthouders integer en competent waren geweest. Alle punten kunnen
aan onintegere en incompetente nationale overheden worden geweten. Onintegere en
incompetente nationale overheden waren zowel noodzakelijk als voldoende voor het

- 64 -

optreden van de hypothekencrisis. Het eigen-huis-beleid was Amerikaans. Maar het
had net zo goed Europees kunnen zijn. Als het in EU verband was ontwikkeld was de
hypothekencrisis daar ontstaan. Dat dat niet is gebeurd kan alleen het gevolg zijn van
min of meer toevallige omstandigheden, want Europa is wat overheden en toezicht
betreft geen haar beter dan de VS. Niemand in Europa wees op het gevaar van het
Amerikaanse eigen-huis-beleid of dat van grote hoeveelheden hypotheekeffecten
(MBS).
De punten 1, 7 en 8 waren niet voldoende. Dat ze ellende veroorzaken is zeker,
maar die ellende hoeft niet in de vorm van een hypothekencrisis te komen. Het is
aannemelijk dat dit noodzakelijke voorwaarden waren.
Ondeugdelijk toezicht was noodzakelijk, maar althans in eerste instantie niet
voldoende. In tweede instantie mogelijk wel. Namelijk omdat slap toezicht onverantwoordelijk gedrag van andere betrokkenen vergemakkelijkt. Zowel van overheden als
financiële instellingen.
De punten 5 en 6 waren noodzakelijk. Als er voldoende kans was op een aanzienlijke verstoring van de huizenprijzen, dan waren 5 en 6 (mogelijk ook afzonderlijk)
voldoende om een crisis te veroorzaken. Het aanhoudend opschroeven van de kwantitatieve doelen in het eigen-huis-beleid van de Amerikaanse regering moest onvermijdelijk leiden tot zo’n verstoring. Maar ook rentebeleid van centrale banken had de
benodigde verstoring kunnen veroorzaken. Het Amerikaanse eigen-huis-beleid was dus
voldoende, maar niet noodzakelijk.
Wie de hypothekencrisis hadden kunnen en moeten voorkomen.

1. Veilig risicomanagement40 door hypotheeknemers had de eerste crisis kunnen
voorkomen;
2. Veilig risicomanagement door de banken had de hypothekencrisis kunnen voorkomen. Ze hadden zich dan aan hogere dan de wettelijke normen moeten houden.
Dat zou ten koste zijn gegaan van hun concurrentiepositie en marktaandeel. Ze
zouden ervan beschuldigd zijn regeringsbeleid te dwarsbomen;
3. De toezichthouders, de Fed voorop, hadden de crises kunnen en moeten voorkomen. Ze hadden daarvoor alleen hun taak hoeven te doen. Ze hadden hun
regeringen kunnen en moeten dwingen om adequate actie te nemen door in hun
jaarverslagen eensgezind een getrouw beeld van de gevaren te schetsen. Ze hebben
hun taak in de verste verten niet naar behoren uitgevoerd. Er is ze niet alleen
nalatigheid te verwijten, zoals het negeren van goed onderbouwde rapporten over
risico’s. Ze hebben ook actief misleid. Onder andere met hun jaarverslagen hebben
ze de indruk gewekt dat het stelsel veilig was, en dat er geen reden was voor
serieuze zorgen. Ze hadden een toereikend communicatiemedium, hun jaarverslag.
Ze hebben dat misbruikt voor misleiding en niet zelden voor opschepperij en
zelfverheerlijking;
4. Centrale overheden hadden de crisis kunnen en moeten voorkomen. Het “moeten”
vanwege hun taak, het algemene belang, en de rechtvaardigheid: het vermijden van
onschuldige slachtoffers. Overheden zijn fataal en verwijtbaar tekort geschoten
door:
a. financiële instellingen toe te staan ondraagbare risico’s te nemen;
b. risicovergrotende rechtsbeginselen te handhaven (selectieve aansprakelijkheid
en strafbaarheid);
c. ondanks waarschuwingen lacunes en andere gebreken in het toezicht te
vergroten in plaats van op te vullen. Verbetering van toezicht en aanpassing
van de wet waren onder andere nodig wegens sterk toenemend gebruik van
nieuwe producten en toenemende ondoorzichtigheid;
d. eigen-huis-beleid met kwantitatieve meerjarenplannen die van het sovjetsysteem afgekeken lijken. Ze vroegen het onmogelijke, en veroorzaakten voor
toezichthouders een prioriteitenconflict;
e. het hiërarchische organisaties mogelijk te maken als gesloten dictatuur te
40

Overeenkomstig de eerdere definitie wordt hier met “veilig risicomanagement” bedoeld: management dat verhindert dat ondraagbare risico’s worden genomen.
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functioneren zonder ze uit te rusten met doeltreffende instrumenten voor zelfcontrole en zelfcorrectie. Dit schept grote risico’s;
f. onvoldoende toezicht op het toezicht uit te oefenen;
g. stelselmatig onintegere en incompetente personen te benoemen in de top van
ministeries, GSEs en toezichthouders.41
5. Deugdelijk onderzoek naar de oorzaken van de crisis had tot afdoende maatregelen
kunnen leiden, en tot het onmogelijk maken van herhaling. Dat is niet gebeurd. Er
zijn hoogstens marginale zaken verbeterd.
Het is belangrijk om te beseffen dat de financiële instellingen grotendeels binnen de
wet lijken te zijn gebleven, en dat het toezicht en overheden hun wettelijke taken niet
naar behoren hebben uitgevoerd. De wet biedt burgers echter geen mogelijkheden hen
daarvoor te laten berechten.
Het is evident dat de centrale overheden en alleen zij de overheidsschuldencrisis
hadden kunnen en moeten voorkomen. Ze hebben gedaan alsof je straffeloos jaar in
jaar uit meer geld kunt uitgeven dan je binnenkrijgt. Een onzinnige aanname.42
Sommige centrale overheden gaan er trouwens nog steeds mee door. Het toezicht had
een veel grotere rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld door eensgezind en veel duidelijker te
waarschuwen, en door mogelijke gevolgen uiteen te zetten.
Er kan dus worden geconcludeerd dat de nationale overheden beide crises hadden
kunnen en moeten voorkomen.

TOT BESLUIT. MISLEIDENDE INTERVIEWS.
Om dit en het vorige hoofdstuk te kunnen schrijven was geen enkel interview
nodig. Historische documenten waren voldoende. De rapporten van onderzoekscommissies zijn alleen gebruikt als gids, voor het gemak, en ter controle Met andere
woorden: voor een verklaring van de financiële crises waren geen interviews nodig
maar was bestudering van eigentijdse documenten voldoende.
Dit wil niet zeggen dat alle vragen die van belang zijn voor het voorkomen van
herhaling met behulp van historische documenten beantwoord kunnen worden. De
passiviteit van de toezichthouders is een feit, maar over de oorzaak van de passiviteit
lijkt niet veel met zekerheid gezegd te kunnen worden. Onduidelijk zijn de afspraken
die gemaakt werden in overleggen tussen ministeries en toezichthouders, de gang van
zaken in de internationale overleggen van toezichthouders, en het interne functioneren
van de toezichthouders. In welke mate werden toezichthouders geacht regeringsbeleid
te steunen, en wat voor compromissen werden daarvoor gesloten? Werd er in internationaal overleg niks bereikt omdat er halsstarrige dwarsliggers waren, en anderen
alleen in actie wilden komen bij overeenstemming? Hoe werden de ontwikkelingen in
de financiële wereld door de toezichthoudende organisaties gevolgd en geanalyseerd?
Wat stelden medewerkers voor aan hun hoofden? Hoe verwerkte de organisatie de
analyses en voorstellen? De geschiedenis laat overduidelijk zien dat in al deze zaken
veel mis is gegaan. Maar wat precies is volslagen onbekend. Terwijl meer inzicht
waardevol of noodzakelijk kan zijn om herhaling (en andere rampen) te voorkomen.
Veel van de gestelde vragen moeten met verslagen van overleggen beantwoord kunnen
worden. Maar we horen er niets over. In de interviews is geen van deze vragen gesteld.

41

Ook Barak Obama deed dit. Zie bijvoorbeeld het laatste deel van de film Inside Job.
Waarover de zogenaamde economische wetenschap niks zinnigs zegt. Één van de consequenties is
vermindering van zelfstandigheid en toenemende afhankelijkheid van geldschieters in landen zoals
China, Rusland en Saoedie-Arabië.
42
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HOOFDSTUK 4.

DE HOORZITTINGEN VAN DE COMMISSIE DE WIT
MET WELLINK.
Inleiding op de hoorzittingen.

Wat in dit rapport kortweg CDW wordt genoemd verwijst naar twee verschillende
commissies. De Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel heeft hoorzittingen
gehouden in het tijdvak 18 januari - 4 februari 2010. De Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel heeft hoorzittingen gehouden in het tijdvak 7 november
2011- 27 januari 2012. Beide commissies werden voorgezeten door Jan de Wit, zodat
ze beide CDW genoemd kunnen worden. Hun samenstelling verschilde licht. In de
eerste reeks hoorzittingen stonden de gehoorden niet onder ede; in de tweede reeks
wel. De eerste reeks maakte deel uit van het werk van de CDW ten behoeve van haar
eerste rapport, de tweede reeks werd gehouden ten behoeve van het tweede rapport. De
eerste reeks en het eerste rapport betreffen de hypothekencrisis in het algemeen, de
tweede reeks en het tweede rapport gaan voor een deel over datzelfde onderwerp, en
voor een ander deel over de steunverlening door de Nederlandse overheid aan in
moeilijkheden gekomen financiële instellingen.
Volgens de CDW hadden de hoorzittingen van de eerste reeks ten doel:

«het verder vergroten van de kennis van en inzicht in het onderwerp;

het toetsen van bevindingen en mogelijke conclusies in het openbaar;

het publiekelijk vernemen van de mening van verschillende actoren;

het bieden van gelegenheid tot openbare verantwoording.
De commissie wijst er op dat het doel van openbare gesprekken niet was om
personen in staat van beschuldiging te stellen of vrij te pleiten. Openbare gesprekken
zijn geen openbare verhoren (het is tenslotte geen onderdeel van een parlementaire
enquête) noch rechtszittingen en derhalve ook niet gericht op of geschikt voor formele
waarheidsvinding.»1
Tenminste de eerste twee doelen lijken te veronderstellen dat de ondervraagden de
waarheid spreken. Maar het spreken van de (gehele) waarheid kan conflicteren met het
vierde doel, verantwoording. Namelijk als er onverantwoordelijk is gehandeld. Opzet
en gebruik van de interviews behoeven dus reflectie en toelichting. Daar is in de CDW
rapporten niets van te vinden.
In het Tweede rapport staat helemaal niets over het doel van de hoorzittingen.2
De hoorzittingen van de CDW met Wellink vonden plaats op 1 en 4 februari 2010
(in de eerste reeks), en op 2 en 8 december 2011 en 27 januari 2012 (in tweede reeks,
onder ede).
Het is onduidelijk of en in welke mate (ex) medewerkers van DNB Wellink hebben
geholpen bij de voorbereiding van de hoorzittingen. Aangezien voorbereiding door
medewerkers standaard gebruik is en niets op het tegendeel wijst moet dit worden
aangenomen.
Van DNB heeft de commissie ook enkele directeuren, leden van de directie,
ondervraagd. Maar geen andere medewerkers.
De verslagen zijn stenografisch.3
De zittingen van 1 en 4 februari 2010 worden ondanks het “niet onder ede”
1

CDW, Eerste rapport, pp. 32-3/28-9. Er waren ook besloten gesprekken. Voor meer informatie
daarover zie het Eerste rapport, p. 32/28, en het interview met De Wit op p. 126 van het Jaarboek
parlementaire geschiedenis 2010, Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen, Boom,
Amsterdam, 2010. Als de CDW zich met behulp van de literatuur had ingewerkt zouden besloten
gesprekken nog overbodiger geweest zijn dan openbare gesprekken.
Zoals overal in dit rapport verwijst de x in een pagina verwijzing “p. x/y” naar het gedrukte
paginanummer, en y naar het paginanummer van het pdf-bestand.
2 Het woord “hoorzitting” komt in het Tweede rapport slechts éénmaal voor: op p. 478. Het heeft daar
geen betrekking op de hoorzittingen van de CDW. De paragraaf Onderzoeksaanpak staat op pp. 6970.
3 Volgens de titel van de gespreksverslagen zelf: «Stenografisch verslag van een gesprek in het kader
van…».
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besproken omdat de uitspraken die er in zijn gedaan deel uitmaken van de veronderstellingen van de erop volgende hoorzittingen. Ze zijn deel van het geheugen van de
betrokkenen. De zittingen in de eerste reeks steunen de hypothese van het structurele
karakter van het liegen van Wellink. Ze dragen wezenlijk bij aan geschiedvervalsing en
het bemoeilijken van het vinden van doeltreffende maatregelen. Bovendien zouden
althans naar het oordeel van schrijver dezes in een democratische staat alle medewerkers, inclusief de top, van (semi-) overheidsorganisaties een verantwoordingsplicht
moeten hebben. Namelijk omdat ze een taak namens en voor de samenleving
uitvoeren. Ze worden door die samenleving bekostigd, en kiezers zouden alle informatie moeten krijgen die van invloed kan zijn op hun stemgedrag. In hun verantwoording zouden (semi-)overheidsfunctionarissen altijd de volledige relevante waarheid
moeten vertellen, ook zonder daarvoor een eed af te leggen.
Veel van de beweringen van Wellink hadden met verwijzingen naar rapporten of
voorlezen daaruit onderbouwd kunnen en moeten worden (gesteld dat ze juist zijn). Dat
gebeurt bijna nooit. De verwijzing naar eigen toespraken is erg vreemd vanwege niet
alleen het ontbreken van formele status van toespraken, maar ook omdat er uit voorgelezen had kunnen worden.4 Nu is meestal onduidelijk waarop een verwijzing eigenlijk slaat.
Om onderschatting van de ernst van de zaak te voorkomen wordt geen verzachtende
of omfloerste taal gebruikt.

PROBLEEMSTELLING EN CONTEXT.
Juridische aspecten van de eed.

Het eerste deel van artikel 207 van het wetboek van strafrecht luidt:
1. «Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder
ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk,
persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse
verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de
beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie».
Vanwege de ernst van het misdrijf- hoogte van de straf- is de verjaringstermijn voor
vervolging 12 jaar.
De jurisprudentie stelt dat meineed bestaat uit het geven van een valse voorstelling
van zaken. Judex.nl meldt het volgende:
«6. Wanneer is er sprake van meineed?
Meineed heeft betrekking op het afleggen van een valse verklaring, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is het geval als men een verklaring aflegt die in strijd is met de
waarheid, danwel door verdraaiing of weglating van essentiële informatie. Het nalaten
om iets te verklaren als er bijvoorbeeld een meldingsplicht is (en de beëdigde zich van
deze plicht bewust was) kan dus ook worden beschouwd als meineed. Zo mag een
politieambtenaar bij het opmaken van een proces-verbaal geen belangrijke informatie
weglaten.»5
De tekst van de eed voor de CDW heb ik niet kunnen vinden. Wel die van de
Amerikaanse tegenhanger van de CDW, de FCIC. Die vroeg de gehoorden om een
bevestigend antwoord te geven op de volgende vraag: «Zweert of belooft u op straffe
van meineed plechtig dat de verklaring die u tegenover de Commissie gaat afleggen de
waarheid zal zijn, de volledige waarheid, en niets dan de waarheid, naar uw beste
4

De verwijzingen naar eigen toespraken kunnen ook verklaard worden uit egocentrisme. Vergeet
daarbij niet dat op grond van ambtelijke gebruiken moet worden aangenomen dat zijn toespraken door
anderen zijn geschreven.
5 Judex.nl, Georgianna Verhage, 18/3/2012.
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weten?».6 Dit verbiedt o.a. dubbelzinnigheden en weglatingen (“halve waarheden”).
Het “naar uw beste weten” impliceert een inspanningsverplichting: (zelf)onderzoek.
Typen onwaarheden.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

Eenvoudige onwaarheden.

Weglatingen: het niet vermelden van zaken die van belang kunnen zijn (of dat
evident zijn).

Andere vormen van misleiding.
Als misleidend kan ook worden aangemerkt het niet ontkennen of corrigeren van
uitspraken gedaan in ander verband. Dit is van belang omdat er twee reeksen
hoorzittingen zijn gehouden, die een formeel verschillende status hadden. Alleen in de
tweede reeks stonden de gehoorden onder ede. In de eerste reeks worden onderwerpen
besproken die wel van belang zijn voor de zittingen van tweede reeks, maar daarin
alleen bij uitzondering expliciet aan de orde komen. Je zou kunnen zeggen dat de eerste
reeks de fundamenten en achtergrond schildert. Die konden in de tweede reeks niet
maar even weggedacht worden. Als een gehoorde in de tweede reeks de volledige
relevante waarheid behoorde te vertellen, en de tweede reeks geheel of gedeeltelijk
steunt op verklaringen in de eerste, dan had de gehoorde zichzelf in geval van
gebrekkige verklaringen moeten corrigeren. Wellink heeft dat niet gedaan.
We zullen zien dat Wellink met bijna waarheden, halve waarheden, en wezenlijke
weglatingen een volkomen onjuist beeld heeft gegeven. Vrijwel geen van zijn
antwoorden geeft de volledige relevante waarheid, en het resulterende totaalbeeld is
volkomen onjuist. Maatregelen die worden genomen op basis van Wellinks beeld
kunnen niet doeltreffend zijn, en met dat beeld kunnen geen maatregelen worden
verantwoord die herhaling voorkomen.
Voor het goede begrip wordt er op gewezen dat onjuist en misleidend twee
verschillende dingen zijn. Niet alle onjuistheden zijn misleidend. Of iets vijf jaar
geleden is gebeurd of zes jaar maakt vaak niks uit. In dit rapport wordt het woord
misleidend alleen gebruikt als de lezer er door middel van onjuistheden, halve
waarheden of wat dan ook toe wordt gebracht onjuiste conclusies wèl, en belangrijke
conclusies niet te trekken. Waarbij belangrijk betekent: ter voorkoming van schade en
herhaling.
Uit het CV van Wellink.

Het volgende geeft een indruk van de opleiding en ervaring van (Ar)Nout
(A.H.E.M.) Wellink.7
27/8/43
1961
1961-1968

Geboren te Bredevoort (in de Achterhoek).
Diploma gymnasium B.
Studie Nederlands aan de Rijksuniversiteit Leiden. Lid Leidsch
Studenten Corps.
1965-1970
Student-assistent & wetenschappelijk medewerker economie aan de
faculteit rechten van de Rijksuniversiteit Leiden.
1970-1982
Loopbaan op het ministerie van financiën. Klimt op tot directeur
Algemene Financiële en Economische Politiek, en thesaurier-generaal.
1975
Promotie tot doctor in de economie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
1/1/82
Wordt lid van de directie van DNB.
1/7/97-30/6/11 President DNB. Hij werd benoemd door minister Zalm/ het kabinet
Kok I, en in 2004 door minister Zalm/ het kabinet Balkenende II herbenoemd.8
6

«Do you solemnly swear or affirm under penalty of perjury that the testimony you are about to
provide the Commission will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, to the best of
your knowledge?». Zie bijvoorbeeld het verslag van de hearing van Bernanke op 2/9/10.
7 Voor meer informatie en details zie het internet, bijvoorbeeld de Wikipedia en EuropaNu.
8 Een president van DNB wordt benoemd voor 7 jaar.
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1997-2011
1997-2012
1999-2011
2002-28/2/06
1/7/06-2011
2011
1/10/2012
1/7/13

Member of the Group of Ten Governors and a Governor of the
International Monetary Fund.9
Directeur van de BIS (Bank of International Settlements te Bazel,
naast andere directeuren, waaronder Geithner en Greenspan/
Bernanke).10
Lid raad van bestuur ECB.
Chairman of the Board of Directors, President van de BIS.11
Chairman Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Commandeur in de orde van Oranje-Nassau.
Krijgt functies bij de Bank of China, waaronder lid van de board of
directors.
Wordt commissaris (vice-voorzitter raad van commissarissen) bij
PricewaterhouseCoopers.

Lid van het CDA.
N.B. Gerrit Zalm (lid van de VVD) had van 1977-1988 opklimmende managementfuncties op het ministerie van financiën.
Belangrijke wapenfeiten van Wellink en DNB.

•

•
•
•
•
•
•

Wegens zijn ononderbroken presidentschap van DNB- vanaf 1997- en zijn
directeur- en presidentschap van de BCBS had Wellink veel mogelijkheden en
invloed, en draagt hij een grote medeverantwoordelijkheid voor de financiële
crises.
Als president DNB was Wellink medeverantwoordelijk voor de noodzaak van
koop van ABN AMRO Bank door de staat.12
ING. Ook deze bank had veel belastinggeld nodig om te kunnen overleven.13
Het Icesave-debacle.14 Een (ander) voorbeeld van onprofessioneel optreden dat
inzet van belastinggeld vereiste.
DSB (Failliet in oktober 2009). Dit falen staat grotendeels los van de crises. Het
laat zien dat DNB ook buiten dat kader dingen over het hoofd zag en verkeerd
beoordeelde.15
SNS (Nationalisatie/onteigening februari 2013). Ook dit falen staat grotendeels
los van de crises.16
De jarenlange fraude van de Rabobank met LIBOR en Euribor.17

9

CV Wellink op de website van de The Systemic Risk Council (een private organisatie), 2/4/16.
Voor toelichting op BIS en daarmee geassocieerde organisaties zie bijvoorbeeld het BIS jaarverslag
2007, p. 155/165 e.v.
11 Zie BIS jaarverslag 2006 p. 185/195:
«Changes among the Board of Directors and senior officials
At the Extraordinary General Meeting held on 27 June 2005, it was decided to abolish the position of
President of the BIS. Nout Wellink, President of the Netherlands Bank, who had been re-elected as
Chairman of the Board of Directors and President of the BIS with effect from 1 March 2005,
continued to serve in his capacity as Chairman of the Board before stepping down on 28 February
2006. At its meeting in January 2006, the Board elected Jean-Pierre Roth, Chairman of the Governing
Board of the Swiss National Bank, as Chairman of the Board of Directors for a period of three years
commencing on 1 March 2006.»
Op p. 166/167 van hetzelfde jaarverslag:
«Basel Committee on Banking Supervision
The Basel Committee on Banking Supervision, chaired by Jaime Caruana, Governor of the Bank of
Spain, strives to strengthen banking supervisory frameworks and to promote risk management best
practices in the banking industry. With effect from 1 July 2006, Jaime Caruana will be succeeded as
Chairman by Nout Wellink, President of the Netherlands Bank.»
12 Voor een chronologie zie pp. 89 e.v. in het Tweede rapport van de CDW.
13 Voor een chronologie zie pp. 183 e.v. in het Tweede rapport van de CDW.
14 Voor een chronologie zie pp. 292 e.v. in het Tweede rapport van de CDW.
15 Voor een kroniek zie hoofdstuk 2 op pp. 37 e.v. van het rapport Onderzoek DSB Bank van de
Commissie Scheltema (2010).
16 Voor een kroniek zie pp. 383 e.v. in het rapport van de Evaluatiecommissie nationalisatie SNS
Reaal (2014).
10
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Het spreekt vanzelf dat DNB niet de enig verantwoordelijke is voor het wel en wee
van financiële ondernemingen. Zowel de onderzoeken als het geheel van de
verschijnselen maken echter op zijn minst aannemelijk dat DNB door een minder
passieve houding en het eisen van beter risicomanagement (niet eens veilig risicomanagement) het meeste van het falen had kunnen voorkomen.
Het is hoe dan ook duidelijk dat de genoemde feiten consistent zijn met de houding
van laissez-faire en onbezorgdheid waarvan de jaarverslagen getuigen.
Te bewijzen stellingen.

1. Wellink heeft onware uitspraken gedaan.
2. Wellink heeft in zijn antwoorden wezenlijke zaken niet genoemd.
3. Wellink heeft mede door woordkeus, zinsbouw en dergelijke een misleidende
voorstelling van zaken gegeven en ondersteund.
4. Wellink heeft een wezenlijk onvolledig beeld gegeven.18
5. Het door Wellink gegeven beeld pleit hem en DNB in belangrijke mate of volledig
vrij van blaam voor vrijwel alle feiten die hem in verband met de hypothekencrisis
verweten kunnen worden.
6. De onwaarheden, de weglatingen en het onjuiste beeld waren van belang voor de
oordeelsvorming van CDW. Ze hadden er redelijkerwijs invloed op moeten
hebben.
7. Wellink was zich bewust van de onjuistheid (en de wezenlijke onvolledigheid) van
zijn uitspraken.
8. Wellink deed die uitspraken met de bedoeling zijn doen en laten te verdedigen, de
beeldvorming van de CDW over zijn optreden in gunstige zin te beïnvloeden, en/of
negatieve beeldvorming te bemoeilijken of teniet te doen.
Hetgeen Wellink heeft verklaard kan vergeleken worden met wat van een president
van DNB verwacht mocht worden vanwege het doel van de commissie. Enkele van
zijn alternatieven worden besproken in hoofdstuk 5.
N.B. Voor meineed is niet vereist dat de gewraakte uitspraken of verzwijgingen het
beoogde doel bereiken.

DE HOORZITTING VAN MAANDAG 1 FEBRUARI 2010.
Deze hoorzitting ging vrijwel uitsluitend over de oorzaken van de financiële crisis
en het functioneren van DNB in dat verband. Uit deze zitting wordt relatief uitgebreid
geciteerd omdat dit hoofdstuk onder andere wil aantonen dat liegen bij Wellink een
structureel karakter heeft. Wat echter niet wil zeggen dat naar volledigheid is gestreefd.
Wellink zegt meer onwaars dan aangegeven.
“Mevrouw Schippers” is mw. drs. E.I. Schippers, lid van de CDW en VVD.19
De crisis is volgens Wellink veroorzaakt door enorme
onevenwichtigheden in de wereldeconomie.

«Mevrouw Schippers: Goedemorgen, mijnheer Wellink. Hartelijk welkom. U bent
verantwoordelijk voor het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem.
Wat ging er mis?
De heer Wellink: Ik dank u in eerste instantie voor de uitnodiging. Er is heel veel
17

«For nearly six years, from at least mid-2005 through early 2011, Rabobank, through the acts of
certain traders and managers located throughout the world, engaged in hundreds of manipulative acts
that undermined the integrity of LIB OR and Euribor.» Citaat uit de CFTC order gedateerd 29/10/13.
Verder zijn soortgelijke brieven van DNB en de Engelse FCA (Financial Conduct Authority) van
dezelfde datum geraadpleegd. Nuttig is verder o.a. het artikel “Rabo-schandaal ontluisterend” van
Marcel Pheijffer dat 30/10/13 werd gepubliceerd op accountant.nl.
18 “Wezenlijk onvolledig” wil zeggen: een substantieel onjuist beeld gevend. (“op het verkeerde been
zetten”), dat bijvoorbeeld tot onjuiste, ondoeltreffende, praktische conclusies en aanbevelingen leidt.
19 Volgens p. 29/25 van het Eerste rapport van de CDW.
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misgegaan. In de Verenigde Staten is een soort veelkoppig monster opgegroeid. Sindsdien is er in de financiële sector inderdaad veel misgegaan.
Mevrouw Schippers: U verwijst naar de Verenigde Staten, maar Nederlandse
instellingen hebben ook scherp aan de wind gevaren.
De heer Wellink: Deels klopt dat, maar ik verwijs naar de Verenigde Staten. Als u
mij vraagt wat ten diepste de oorzaken zijn van deze crisis, kom ik namelijk op de
enorme onevenwichtigheden in de wereldeconomie die in de afgelopen tien jaar zijn
ontstaan.»20
Er is niks logisch aan wat Wellink zegt. Er wordt niet uitgelegd wat door de
metafoor van het monster wordt verhuld. Wellink geeft geen bewijs, en geen logische
redenering die laat zien dat en hoe “onevenwichtigheden in de wereldeconomie”
(altijd?) een crisis veroorzaken. Is het monster in de VS ontstaan door enorme onevenwichtigheden in de wereldeconomie? Zijn antwoord is ongeloofwaardig omdat er geen
enkele reden is om aan te nemen dat “de wereldeconomie” vóór een bepaalde (welke?)
datum in evenwicht (=?) was.
Wellinks beantwoording is een voorbeeld van “redeneren” om de aandacht af te
leiden. Hij suggereert dat de oorzaak gevonden kan worden in verschijnselen die los
staan van zijn eigen taken en bevoegdheden. Ook al omvatten die taken in beginsel
alles dat van invloed is op de stabiliteit van het financiële stelsel in Nederland. Meer
nog vanwege zijn voorzitterschap van de belangrijke Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS). (Een functie die hij vervult in door Nederland betaalde tijd). De
BCBS was in beginsel zeer invloedrijk. Een belangrijk voorbeeld zijn de Bazel
akkoorden.
De vragen van Schippers betreffen ongewenste gebeurtenissen waarvoor de ondervraagde medeverantwoordelijk kan zijn. De gebeurtenissen zouden het gevolg van zijn
falen of incompetentie kunnen zijn. Het is daarom de vraag of de CDW mag aannemen
dat Wellink deskundig is, en of hij eerlijk en open zal antwoorden.
Het hoofdstuk Beknopte geschiedenis laat zien dat Wellinks beantwoording
irrelevant of zelfs onzin is, en dat hij nalaat essentiële feiten te vermelden.
N.B. Het DNB jaarverslag 2007 geeft veel duidelijker antwoorden dan Wellink. Op
p. 115/107 wordt het waardeverlies van hypotheekeffecten als oorzaak van de
turbulentie aangemerkt.
Wellink beweert vanaf 2000 te hebben gewaarschuwd voor
ontwikkelingen in de onroerendgoedsfeer.

«De heer Wellink: Ik denk dat ik vanaf het jaar 2000 tijdens een interne internationale bijeenkomst gewaarschuwd heb voor ontwikkelingen in de onroerendgoedsfeer. Dat deed ik overigens mede op basis van de ervaringen in Nederland. Zeer
systematisch heb ik intern in vergaderingen opnieuw gewaarschuwd voor een naar mijn
oordeel wat ruim monetair beleid van de grote centrale banken in de wereld. In veel
speeches- een deel daarvan is u toegezonden- en eigenlijk in alle jaarverslagen van dit
millennium, is gewaarschuwd voor bepaalde ontwikkelingen die destabiliserend
zouden kunnen werken. Ik ben in 2006 voorzitter geworden van het Bazel Comité voor
banktoezicht. Het eerste wat ik als voorzitter deed- dat was meer dan een jaar voor de
crisis- was tegen de medeleden zeggen dat wij moesten kijken waar de zwakke punten
in het systeem zitten. Wij hebben het werkprogramma van het Bazel Comité in
december 2006 op die zwakke punten gericht. Tijdens de crisis in augustus 2007 bleek
dat juist die punten de belangrijkste zwakke elementen in het stelsel waren.»21
De aanduiding “vanaf het jaar 2000 tijdens een interne internationale bijeenkomst”
is logisch incorrect en volslagen onduidelijk. Hij is logisch onjuist en kan dus niet waar
zijn.
Wellink verwijst naar persoonlijke toespraken die geen formele status hebben en
waar niemand iets mee hoeft te doen. Van indringende waarschuwingen is in de
jaarverslagen van DNB niets terug te vinden. Zie de Bijlage DNB rapporten 199820

Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 349 links. De paginanummering van het pdf-bestand komt
overeen met de nummering op de pagina’s.
21 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 350 links.
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2007. (Die voortaan kortweg Bijlage DNB rapporten wordt genoemd). Interne waarschuwingen zijn alleen relevant als ze vergezeld gaan van voorstellen of opdrachten.
Daarover wordt niets gezegd.
Het woord “subprime” staat in geen van de DNB jaarverslagen 2000-2006. In dat
van 2007 (van april 2008) staat het ineens 28 maal. Vooral als oorzaak van de recente
“turbulentie”. Het is dus duidelijk dat er in 2000-2006 niet op gevaar uit deze hoek
gewezen is.
Wat Wellink beweert over “alle jaarverslagen van dit millennium” is onwaar. Er
wordt voor van alles en nog wat gewaarschuwd. Maar nooit indringend. Er worden
geen serieuze maatregelen voorgesteld. Er wordt niet aangegeven wat er kan gebeuren
als die maatregelen niet worden uitgevoerd. In het DNB jaarverslag 2006 komt
“destab” niet voor.
De suggestie van de zin “Het eerste wat ik als voorzitter deed…”, dat Wellink als
eerste (en pas in 2006!) vroeg om na te gaan waar zwakke punten zitten, is onjuist. De
fatale zwakke punten waren al lang bekend. Onder andere uit de rapporten van de GAO
van 1994-1999, het OFHEO stelselrisico rapport, en het CGFS rapport van 2003.22 Het
had dus over acties moeten gaan. Al had het CGFS rapport van 2003 ook daarvoor al
(voorzichtige) voorstellen gedaan.
In welk rapport is verslag gedaan van het zoeken naar de zwakke punten? In de BIS
jaarverslagen van 2006 en 2007 is niets van een niet-algemeen karakter te vinden.
Geen vermelding van een meltdown scenario à la GAO, en geen voorstel voor
verhoging van de Bazelse kapitaaleisen, vergroting van transparantie of andere maatregel. Uiteraard had de CDW bewijs moeten vragen, of het zelf moeten controleren.
De paragraaf “Bazels Comité” op p. 93/91 van het DNB jaarverslag 2006 luidt als
volgt:
«Bazels Comité
Het Bazels Comité voor het Bankentoezicht is een internationaal comité waarin de
centrale banken en bancaire toezichthouders van de financieel grootste landen
deelnemen. Het comité streeft ernaar de kwaliteit van het wereldwijde bancaire toezicht
te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders te vergroten. Per 1 juli
2006 is DNB-President Nout Wellink voor een periode van drie jaar benoemd tot
voorzitter van het Bazels Comité. In 2006 deed het Bazels Comité een laatste ‘Quantitative Impact Study’ naar de verandering van de kapitaaleisen voor banken onder Bazel
II. Ook zijn principes voor samenwerking tussen toezichthouders op banken opgesteld
om de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht op internationaal opererende banken
te verbeteren. Daarnaast zijn de Bazelse ‘Core Principles’, die de wereldwijde
standaard voor het prudentiële bankentoezicht vormen, herzien. Tot slot zijn in 2006
Guidance Papers gepubliceerd over het gebruik van ‘fair value option’ en ‘sound credit
risk assessment and valuation for loans’. In de komende periode blijft het Bazels
Comité nauw betrokken bij de omvangrijke implementatie van het Bazel II raamwerk.
Andere uitdagingen voor het Bazels Comité zijn het liquiditeitsbeheer van instellingen,
compliance en het verstevigen van een verdere samenwerking en informatieuitwisseling tussen toezichthouders.»
Dus niets over zwakke punten. Integendeel: wat o.a. de GAO onderkende als
majeur risico, liquiditeit, wordt duidelijk enorm onderschat. Het onderkennen van
“uitdagingen” is prachtig, maar betekent niet dat er iets zinnigs gedaan wordt. De tekst
toont geen spoor van urgentie.
Ook in het BIS jaarverslag 2007 (over de tweede helft van 2006 en de eerste helft
van 2007) is niets van de beweringen van Wellink terug te vinden.
Wellink liegt dus.
Wellink beweert o.a. in “diverse jaarverslagen” gewaarschuwd te
hebben voor de onbalans tussen risico en rendement.

«Mevrouw Schippers: Zag u de oplopende rendementen als een systeemrisico?
22

CGFS= Committee on the Global Financial System. Dit is een commissie onder de paraplu van
BIS. Zie ook hoofdstuk 2, onder Januari 2003.
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De heer Wellink: De oplopende rendementen zag ik wel als een impuls om meer en
meer risico te nemen. Ik zag de oplopende rendementen ook als een weerspiegeling
van risico. In diverse jaarverslagen, in veel speeches en in artikelen die de
Nederlandsche Bank publiceerde, heb ik gewaarschuwd voor de onbalans tussen risico
en rendement. Als ik zeg dat ik dat gedaan heb, doel ik ook op de Nederlandsche Bank.
Er bestaat geen twijfel over dat wij daarover herhaaldelijk, gedurende een reeks van
jaren, hebben geïnformeerd.»23
Wellink geeft geen antwoord op de gestelde vraag.
Wat Wellink beweert stemt niet overeen met de jaarverslagen. Daarin staan geen
indringende waarschuwingen. Het woord “onbalans” ontbreekt in o.a. in het DNB
jaarverslag 2006. Diverse citaten in de Bijlage DNB rapporten en het volgende spreken
een heel andere taal dan Wellink.
Maar laten we even aannemen dat Wellink inderdaad heeft gewaarschuwd. Heeft
hij dan ook de Tweede Kamer en de Nederlandse regering gewaarschuwd? Niet
middels de jaarverslagen, waar de stand van zaken en vooruitzichten beschreven
worden, en waarin dus ook dit had moeten staan. Nog even gesteld dat Wellink heeft
gewaarschuwd. Is hij dan vervolgens nagegaan of er adequaat op de waarschuwingen
werd gereageerd? Wat deed Wellink als hij merkte dat dat niet het geval was? Hierover
is in de jaarverslagen niets te vinden. Verder: is waarschuwen voor een toezichthouder
met taken en bevoegdheden als DNB voldoende? Natuurlijk niet. Dus: wat heeft
Wellink verder gedaan; en waarom zegt hij dat niet? Hij geeft dus een wezenlijk
onvolledig beeld.
Zoals de jaarverslagen en de feiten aantonen schildert Wellink zich geheel ten
onrechte af als roepende in woestijn. De werkelijkheid is dat hij niet riep, en sommige
anderen wèl, en dat Wellink en DNB niet luisterden. Zo legt Wellink niet uit waarom
hij niets deed met het CGFS rapport van 2003. In zijn hoorzittingen noemt hij geen van
de relevante rapporten. Het DNB jaarverslag 2003 noemt het CGFS 2003 rapport in
vage bewoordingen, en zonder de aanbevelingen te bespreken. Waarom?
Zie in dit verband ook de teksten met “derivat” in de Bijlage DNB rapporten. Het
onterecht nietsdoen van DNB wordt daarin afdoend gedemonstreerd. Wellink geeft hier
dus een misleidende en onjuiste voorstelling van zaken.
De halve waarheid is (ook) in dit geval een hele leugen. De jaarverslagen
concluderen niet dat het stelsel voor de deur van een crisis staat, en wel dat het robuust
is.24
De stresstests van DNB (zie o.a. de DNB jaarverslagen 2006 en 2007) zijn
ondeugdelijk gebleken.
Waarom stelt Schippers deze vraag na de crash aan een hoofdverantwoordelijke, en
kijkt ze er niet de rapporten (op de eerste plaats de jaarverslagen) van DNB op na?
Wellink beweert dat DNB eisen stelde aan beleggen in intransparante
producten.

«De heer Wellink: [...] Om een ander voorbeeld te geven: wij waren de eersten in
de wereld die eisen stelden aan de wijze van beleggen door financiële instellingen in
wat wij “intransparante producten” noemen: private equity fondsen en hedgefondsen.
Er zijn overigens meer voorbeelden te geven.»25
Het begrip “eisen” is elastisch. “Eisen” kunnen iets vrijwel onmogelijk maken,
maar ook niets voorstellen. Met andere woorden: zonder specificatie zeggen “eisen”
niets. Maar wat ze ook voorstelden, ze zijn onvoldoende gebleken.
De documentatie suggereert hoe dan ook dat ze pas achteraf zijn verzonnen. We
geven twee voorbeelden. Ten eerste stemt Wellink’s bewering niet overeen met de
jaarverslagen van DNB. Misschien doelt hij op de volgende subparagraaf in het
jaarverslag 2006:
«Hedge funds en private equity-fondsen.
23

Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 350 links.
DNB jaarverslag 2004, zie de Bijlage DNB rapporten.
25 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 350 links+rechts.
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Hedge funds en private equity-fondsen staan niet onder toezicht. Echter steeds meer
onder toezicht staande financiële instellingen zijn actief met deze alternatieve
beleggingen. In het lopende toezicht en in periodieke onderzoeken besteedt DNB
daarom aandacht aan het risicobeheer ten aanzien van deze fondsen (zie paragraaf 7.3
en 7.4).
Het is relatief moeilijk om de risico’s van deze alternatieve beleggingsvormen
helder in beeld te krijgen vanwege de intransparantie van de fondsen en de beperkte
ervaring die veel instellingen hiermee hebben. Aangezien de instellingen niet over
dezelfde expertise beschikken, bestaat het gevaar dat risico’s zich ophopen bij
instellingen die daar slecht op zijn voorbereid. DNB is van oordeel dat financiële
instellingen hun risicobeheer op dit punt moeten versterken. Hiervoor heeft DNB
richtinggevende principes ontwikkeld. De principes zijn op 1 maart voorgelegd en
gepubliceerd teneinde bij te dragen aan een verdere bewustwording op dit terrein
binnen de financiële sector.»26
Hier wordt dus gesproken van “richtinggevende principes”, niet van eisen.27 De
softe stijl van de tekst is duidelijk in strijd met het idee van strenge eisen. DNB
vertrouwt kennelijk op zelfregulering.
Overigens is het citaat een voorbeeld van onheldere en dus ondeugdelijke
rapportage door DNB. En ook de kwaliteit van het jaarverslag is de verantwoordelijkheid van Wellink.
Ten tweede is de bewering moeilijk of niet te rijmen met de volgende passage uit
het DNB jaarverslag 2007:
«Gezien de kwetsbaarheden lijkt het in ieder geval belangrijk dat de voorwaarden
voor het model– transparantie, goed risicobeheer, juiste prikkelwerking– worden
verstevigd. Met een dergelijke aanpassing kan het OTD-model ook in de toekomst een
efficiënte intermediatie bevorderen.28 Dit zal primair door de sector zelf moeten
worden gerealiseerd, waarbij toezichthouders de benodigde marktdiscipline kunnen
stimuleren door bevordering van de transparantie over risico’s van gesecuritiseerde
producten.»29
Wat DNB ook gedaan mag hebben, het heeft niet verhinderd dat ING en AAB
miljarden hebben verloren op intransparante producten.30 Waartoe trouwens ook het
frauduleuze Ponzi-project van Madoff behoort.31
Wellink vond zogenaamd dat er onverantwoorde risico’s
werden genomen.

«Mevrouw Schippers: Ik kom kort terug op die oplopende rendementen. U zegt dat
onze financiële instellingen niet konden achterblijven bij financiële instellingen elders.
De heer Wellink: Ja.
Mevrouw Schippers: Vindt u rendementen van 20% normaal voor een bank?
De heer Wellink: Nee. Ik moet herhalen wat ik zei. Tegenover die rendementen
stonden grote risico’s en daarover waren wij bezorgd. Wij hebben dus steeds gezegd
dat moest worden geprobeerd om die risico’s onder controle te houden. In de loop der
jaren hebben wij als toezichthouder heel wat gedaan aan het risicomanagement van
banken.
Mevrouw Schippers: Als er sprake is van rendementen van 20%, staan daar automatisch risico’s tegenover.
26

DNB jaarverslag 2006 p. 85/83. Vergelijk p. 124/122: «Zo werden in 2006 principes ontwikkeld
om het toezicht op het risicobeheer van complexe en intransparante beleggingen, zoals hedge funds
en private equity, te verbeteren».
27 Het is trouwens onduidelijk wat precies bedoeld wordt met “richtinggevende principes” en
“voorleggen”. Zijn de principes meer dan papier?
28 OTD staat voor “originate to distribute”. In het OTD-model worden leningen verstrekt met de
bedoeling ze door te verkopen, meestal gebundeld met andere leningen, soms van verschillend soort.
Het is voor de uiteindelijke belegger in de betreffende lening-effecten moeilijk om een zinvol en
betrouwbaar beeld te krijgen van de risico’s van de effecten.
29 DNB jaarverslag 2007 p. 121/113.
30 AAB= ABN AMRO Bank.
31 Zie bijvoorbeeld de Wikipedia.
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De heer Wellink: Dat hebben wij juist steeds benadrukt. Ik moet zeggen dat ik dit
een zeer ongelukkig onderdeel vond van de internationale ontwikkelingen. Ik wind mij
vanuit mijn professionaliteit wel eens op. Ik wind mij niet snel op in de zin dat ik diep
emotioneel word, maar in dat geval deed ik dat bijna wel. We waren in een kwadrant in
de wereld terechtgekomen met instellingen die onverantwoord grote risico’s namendat lag buiten onze rechtsmacht- en enorme winsten maakten. Daarmee konden zij de
rest van de wereld kopen. Eén van de voorbeelden vind ik nog steeds ABN AMRO.
Daar was zo veel geld te mobiliseren doordat er een veel te hoog risicoprofiel was, dat
diegenen die zich netter gedroegen- ik geef nu geen oordeel over ABN AMRO, maar
over het proces- qua rendement achterbleven. Die werden een prooi van deze cowboys.
Daarover wond ik mij dus wel eens op.»32
In wat voor acties zette Wellink die opwinding om? Wat blijkt er van die opwinding
in de jaarverslagen van DNB? Het antwoord is: niets. Wellink en DNB spraken daarin
hoogstens vrome wensen uit, en zonder enige indicatie van noodzaak of urgentie. Tot
2007 werden alleen oppervlakkige zorgen geuit, op een manier die de indruk wekt dat
dat alleen gebeurt omdat dat nou eenmaal hoort.
Als concurrentie met buitenlandse instellingen een probleem voor de stabiliteit was,
dan had DNB toch o.a. in internationaal verband (veel meer) initiatief kunnen en
moeten nemen?! Weinigen hadden daarvoor een betere positie dan Wellink. Waarom
gebruikte hij deze positie niet (of marginaal)? Hij had ook medewerking van de
minister van financiën kunnen vragen.
Waarom staat in DNB jaarverslagen niet dat er “onverantwoord grote risico’s”
werden genomen? Waarom staat daar niets in over hun mogelijke gevolgen? Zie
bijvoorbeeld de citaten uit het jaarverslag 2004 in de Bijlage DNB rapporten. Die laten
zien dat DNB zeer tevreden is over de prestaties van de banken, inclusief hun
winstgevendheid, en dat DNB het stelsel robuust noemt.33
Als de risico’s inderdaad “onverantwoord groot” waren (en dat waren ze), en DNB
hoedster is van financiële stabiliteit, dan had DNB toch actie moeten nemen? Zo niet
richting banken dan richting wetgever.
Wat heeft DNB gedaan aan het risicomanagement van banken? In de DNB
jaarverslagen van 2005 en 2006 worden alleen wensen uitgesproken. De lotgevallen
van AAB en ING in de crisis laten zien dat DNB onvoldoende eisen aan het risicomanagement stelde. Dit nog afgezien van het ontbreken van uniforme randvoorwaarden dat in hoofdstuk 3 hierboven werd geconstateerd.
Wellink geeft hier dus een onjuist beeld van de activiteiten van DNB in de aanloop
naar de crisis. De tekst is feitelijk onjuist. En zelfs als de tekst strikt formeel gezien
juist zou zijn, dan laat zorgvuldige lezing zien dat alle genoemde “acties” van DNB
leeg zijn. Wellink heeft aanzienlijke mogelijkheden onbenut gelaten.
Ter illustratie. CRMPG II: DNB staat erbij en kijkt ernaar.

Dat de vermeende acties van Wellink en DNB niet veel voorgesteld kunnen hebben
blijkt uit zoeken op “risicomanagement” in de jaarverslagen. Er zijn meerdere
voorbeelden te geven. Ze steunen zonder uitzondering de hypothese dat DNB passief
bleef. O.a. het volgende voorbeeld is niet te rijmen met een actieve opstelling, en met
diverse uitspraken van Wellink. Want als Wellink effectief was geweest, dan was het
genoemde initiatief niet relevant. Het volgende citaat komt uit het DNB jaarverslag
2005:
«In juli verscheen een rapport van de Counterparty Risk Management Policy Group
II (CRMPG-II, ofwel ‘Corrigan-rapport’ dat een initiatief is van een aantal grote
marktpartijen) met aanbevelingen om de verschillende risico’s van nieuwe financiële
instrumenten inzichtelijker te maken. Geconcludeerd werd dat dit nieuwe eisen stelt
aan het risicomanagement van financiële instellingen, de financiële infrastructuur en de
wijze van toezicht hierop. Van belang is dat deze aanbevelingen opvolging krijgen, in
eerste instantie door de instellingen. Toezichthouders en regelgevers kunnen daarbij
32
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Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 350 rechts.
DNB jaarverslag 2004 pp. 30-1/28-9.
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een stimulerende rol spelen, onder andere door signalering van de risico’s en het
bevorderen van ‘best practices’ om deze te beheersen.»34
Er wordt niets gesuggereerd van overbodigheid van de CRMPG aanbevelingen of
een aanvullend karakter op DNB acties. Er wordt niet verteld dat het eerste CRMPG
rapport in 1999 werd uitgebracht, en soortgelijke aanbevelingen deed.35 Waar de
instellingen en toezichthouders kennelijk onvoldoende mee hebben gedaan. Want
anders was CRMPG II onnodig.
DNB jaarverslag 2006 rapporteert als volgt over vervolgactiviteiten:
«De beperkte informatievoorziening door hedge funds en private equity-huizen
maakt het voor financiële ondernemingen moeilijk om de risico´s ten aanzien van deze
partijen adequaat in te schatten en te beheersen. Dit werd in het verslagjaar bevestigd
door een enquête van DNB onder de grote Nederlandse banken waarmee opvolging
werd gegeven aan het tweede rapport van de Counterparty Risk Management Policy
Group (CRMPG II) uit 2005.»36
«In september 2006 is het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) uitgebracht (zie
hoofdstuk 7). De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn besproken met de grote
Nederlandse financiële instellingen. Als uitvloeisel van het OFS is onder meer
onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse banken gevolg hebben gegeven
aan de aanbevelingen van de Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG
II), alsmede naar de betrokkenheid van de belangrijkste banken en pensioenfondsen bij
private equity.»37
Dit zijn alle alinea’s met “CRMPG” in het jaarverslag 2006. DNB zegt niet hoe hij
de resultaten van zijn onderzoek, dus de reacties van de financiële instellingen,
beoordeelt. Het is dus onduidelijk of ze naar het oordeel van DNB adequaat zijn. DNB
zegt niets over vervolgacties, en vertelt evenmin hoe hij ‘best practices’ verder gaat
bevorderen. DNB lijkt aan te nemen dat het financiële stelsel zichzelf voldoende
reguleert. In DNB jaarverslag 2007 komt “CRMPG” niet meer voor.
Doe je zó verslag over iets dat je belangrijk vindt?
Wellink zegt het eens te zijn met Bair,
maar laat haar niettemin in de kou staan.

«De heer Wellink: […] In 2006 heb ik een vergadering voorgezeten in Merida in
Mexico. Sheila Bair, de voorzitter van het FDIC, stelde voor om een zogeheten
leverage ratio in het leven te roepen. De rest van de vergadering hoonde haar weg. In
de functie van voorzitter ging ik de volgende ochtend met haar ontbijten. Ik heb haar
toen gezegd dat ik dat weghonen eigenlijk heel vervelend vond omdat zij naar mijn
idee een punt had. Ik heb gezegd dat we het er niet doorheen kunnen krijgen en heb
voorgesteld om na te gaan of er substituten voor de leverage ratio te vinden waren.
Uiteindelijk zijn daarnaar wat studies gedaan door het Basel Comité, maar het is niet
gelukt. Vandaag de dag zijn wij op de leverage ratio teruggekomen. In de voorstellen
die mijn comité eind december aan de G20 heeft voorgelegd, komt de leverage ratio
naar voren als een waardevol element van de toekomstige regelgeving ter bedwinging
van de omvang van de leverage in het systeem. Dus de gehele internationale
gemeenschap, behoudens mevrouw Bair, zat er op dat moment naast. Dat moet ik
toegeven.»38
Als Wellink echt vond dat Bair een belangrijk punt had, waarom heeft hij haar dan
in de vergadering niet gesteund? Uit lafheid?
Het gedrag van Wellink in Merida is niet te rijmen met zijn herhaalde beweringen
over waarschuwingen en het benadrukken van de risico’s. Juist hier kon hij daar
aandacht voor vragen en wat aan doen. De houding van Wellink in Merida is in strijd
34

DNB jaarverslag 2005 p. 96/94.
CRMPG werd ingesteld, en het rapport uitgebracht, naar aanleiding van de LTCM mini-crisis van
1998.
36 DNB jaarverslag 2006 p. 123/121.
37 DNB jaarverslag 2006 p. 134/132.
38 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 351 links.
35
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met zijn beweringen over zorgen en waarschuwingen, en in overeenstemming met wat
de jaarverslagen laten zien. Namelijk dat DNB zich passief opstelde, en geen initiatief
en actie nam.
Wellink is dermate laf dat hij niet behoorlijk leiding kan geven aan een conferentie.
Zijn houding suggereert dat hij als president van BIS gekozen kan zijn omdat van hem
geen initiatieven te verwachten zijn, en “geen moeilijkheden” zoals van Brooksley
Born.
Belangrijkste is echter dat dit verslag van Merida in strijd is met Wellink’s
beweringen over zorgen en waarschuwingen. Dat hij zichzelf tegenspreekt.
Wellink speculeert over oorzaken van het negeren van waarschuwingen:
groupthink en niet willen blijven zeuren.

«Mevrouw Schippers: […] Vanaf 2003 waarschuwde u voor een aantal ontwikkelingen waarover wij nu spreken.39 Werd u voldoende gehoord?
De heer Wellink: Het klinkt zo zielig als ik zeg dat ik een roepende in de woestijn
was. Dat zou een beetje flauw zijn. Er is veel gewaarschuwd. Dat gebeurde niet alleen
door de Nederlandsche Bank, maar ook door het centrale bankwezen in de wereld. Ik
denk dat we wel gehoord werden, maar dat er niet naar ons geluisterd werd. Daarover
kun je ontzettend zielig doen, maar het is een fact of life. Als wij iets over de lonen
zeggen, is er een groep in Nederland die zegt: daar komen ze weer met hun grijsgedraaide grammofoonplaat. Als we iets over het overheidsbudget zeggen, komt men
met een vergelijkbaar verhaal.
Mevrouw Schippers: Hoe komt dat volgens u?
De heer Wellink: Ik heb daarover veel zitten piekeren. Wij zijn ook een onderdeel
van de samenleving en ik denk dat het bij de toezichthouders daardoor deels is
misgegaan. Sommige boodschappen zijn in opgaande tijden bijna niet over te brengen.
Als de bomen tot in de hemel groeien en de toezichthouder of de centrale bank zegt dat
het zo niet door kan gaan, blijkt dat die boodschap bijna niet over komt. Ik herinner mij
een Nederlandse minister-president die zei: daar komt de bank weer. Het begint herfst
te worden, de bladeren vallen van de bomen. Dat paste niet. Wij zijn misschien niet
sterk genoeg geweest. Wij hebben hierover ook op internationaal niveau met elkaar
gesproken. Wij zijn misschien een beetje onderdeel van die cultuur geworden in die zin
dat we wel waarschuwen als het allemaal goed gaat, maar dat we de urgentie van die
waarschuwingen dan ook minder voelen. Het gaat immers allemaal goed. Ik wil u één
voorbeeld geven. Ik heb misschien wel tien jaar lang geschreven over de gevaren die
verbonden zijn aan het grote lopende rekeningoverschot op de betalingsbalans in de
Verenigde Staten. Het aantal jaren heb ik overigens niet precies geteld. In het elfde
jaar- vergeef mij dat ik niet precies weet hoeveel jaren het zijn- denk ik: we moeten een
keer ophouden met klagen over het betalingsbalansoverschot, want er gebeurt niks. Dat
is dus het risico waarmee je geconfronteerd wordt: er gebeurt niets, maar onderliggend
... Je wordt wat minder kritisch en dan blijkt dat alle risico’s zich hebben opgestapeld,
zoals hier het geval was. Ineens komen die als het ware tot uitbarsting.»40
Dat Wellink een roepende in de woestijn was is gewoon onzin. Door centrale
banken en toezichthouders is hoogstens marginaal gewaarschuwd. Zie hun jaarverslagen. En met de waarschuwingen van de GAO, de waarschuwing van OFHEO, en
de CGFS hebben ze niets of vrijwel niets gedaan. Born en Falcon zijn met veel energie
bestreden. En hoe had Bair in Merida nog in 2006 weggehoond kunnen worden als “het
centrale bankwezen van de wereld” werkelijk gewaarschuwd had?
Wellink en DNB hebben niks gezegd waarnaar anderen hadden moeten luisteren.
Het omgekeerde is wel waar: Wellink en DNB hebben zelf niet geluisterd naar de
waarschuwingen van GAO, OFHEO en CGFS. Deze waarschuwingen zijn ook niet
met argumenten bestreden, maar zonder meer genegeerd. Wellink zet de wereld dus op
zijn kop. Onderbouwing ontbreekt dan ook volledig.
39

Waar is dit op gebaseerd? Op beweringen van Wellink? Die noemde eerder 2000 in plaats van
2003. Hoe dan ook: zoals de Bijlage DNB rapporten laat zien waarschuwden de DNB jaarverslagen
en Overzichten financiële stabiliteit niet of nauwelijks.
40 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 352.
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Het verhaal over de oorzaken is ook los daarvan misleidend. Want DNB heeft een
welgedefinieerde taak. Die taak staat niet toe dat DNB zich van de wijs laat brengen
door sentimenten elders in de samenleving. Anders zitten er bij DNB verkeerde
mensen. Ze moeten zich ook niet laten inpalmen door degenen op wie ze toezicht
houden. Zeker samen met andere toezichthouders heeft DNB een toonzettende positie
op financieel gebied. Het is ongeloofwaardig dat DNB het denken van de rest van de
samenleving over het financiële stelsel zou volgen, of zelfs kunnen volgen. Want
waaruit blijkt dit denken? Of bedoelt Wellink politieke waandenkbeelden, zoals over
zelfregulering? Werden die werkelijk algemeen gedeeld? Maar zelfs als dat zo zou zijn
had DNB niet mee mogen gaan. Hij zou dit gevaar moeten bestrijden. Dat is zijn taak.
De suggestie dat Wellink en DNB het wel gezien hebben, maar de samenleving niet
wilde luisteren, is onjuist. Er is alleen bewijsmateriaal voor het niet signaleren en niet
adequaat waarschuwen.
De taak van DNB kan herhaling vereisen. Namelijk als een risico voortbestaat en er
onvoldoende op oproepen tot actie wordt gereageerd. Wellink moet dan uitleggen dat
het niets zegt dat een risico niet is gerealiseerd. Het kan 10 jaar goed gaan, of langer,
maar op een gegeven moment gaat het fout. Hij zou zich bovendien moeten afvragen of
waarschuwen voldoende is, of hij niet helder uiteen zou moeten zetten wat er zoal kan
gaan gebeuren als het fout gaat, en aangeven wat er gedaan moet worden door wie. In
feite heeft DNB de risico’s gerelativeerd door te zeggen dat het zo door kon gaan:
«Al met al zijn de perspectieven niet ongunstig, maar de risico’s in de macroeconomische voorspellingen, zoals die eerder werden aangegeven, zijn evenmin
verwaarloosbaar. Het financiële stelsel is echter voldoende robuust om eventuele
tegenslagen te kunnen opvangen.»41
Mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden worden in de DNB jaarverslagen
regelmatig onhoudbaar genoemd. In tegenstelling tot wat Wellink beweert werd DNB
niet moe dat te melden. Maar hij legt niet uit waarom de onevenwichtigheden onhoudbaar zijn, en hoe ze problemen kunnen gaan geven. Dat is belangrijk omdat de
opmerking in strijd lijkt met de empirie: de onevenwichtigheden zijn er immers al heel
lang. Bovendien doen deze waarschuwingen kennelijk niets af aan de zojuist geciteerde
positieve slotconclusie van DNB.
Wellinks vermeende voortrekkersrol in de regulering van OTD,
hedge funds en private equity.

Wellink beweert een voortrekkersrol te hebben gespeeld in de regulering van OTD,
hedge funds en private equity:
«De heer Wellink: […] Misschien heb ik niet het vermogen om de omvang daarvan
duidelijk te maken, maar het was heel wezenlijk dat wij ingegrepen hebben in de
ongestoorde werking van het “originate to distribute”-model. Dat had tot gevolg dat
banken risico’s en activa van hun balans haalden en dat zij die overbrachten naar die
speciale vehikels. Dat was fundamenteel en daarin zijn wij de voorloper geweest. Ook
dat wat wij op het gebied van hedgefondsen en private equity gedaan hebben, was
fundamenteel. Dat is door heel veel landen in de wereld gevolgd.»42
Het woord “originate” komt in DNB AR 2004, 2005 en 2006 niet voor. De
belangrijkste (“tell-tale”) passage in het DNB jaarverslag 2007 (van 2/4/08, na het
begin van de problemen, maar vóór de crash van september 2008) lijkt de volgende:
«Wat zijn de toekomstperspectieven voor het OTD-model? Gezien de kwetsbaarheden lijkt het in ieder geval belangrijk dat de voorwaarden voor het modeltransparantie, goed risicobeheer, juiste prikkelwerking- worden verstevigd. Met een
dergelijke aanpassing kan het OTD-model ook in de toekomst een efficiënte intermediatie bevorderen. Dit zal primair door de sector zelf moeten worden gerealiseerd,
waarbij toezichthouders de benodigde marktdiscipline kunnen stimuleren door bevordering van de transparantie over risico’s van gesecuritiseerde producten. Bovendien
zorgt het nieuwe toezichtraamwerk, Bazel II, voor versterking van het risicobeheer en
41
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DNB jaarverslag 2004 p. 31, laatste zinnen van het Algemeen Overzicht.
Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 353 rechts-midden.
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specifieke kapitaaleisen voor liquiditeitstoezeggingen aan entiteiten buiten de
bankbalans. Het liquiditeitsbeheer kan verder worden versterkt door regelmatig stresstesten uit te voeren. Macro-stresstesten voor het stelsel als geheel, georganiseerd door
een centrale bank of toezichthouder, kunnen bijdragen aan het risicobewustzijn van
instellingen voor stelselbrede schokken.»43
Opnieuw vertrouwen in zelfregulering.
De tekst is duidelijk in strijd met doortastende actie van DNB. Actie wordt aan de
sector overgelaten: “door de sector zelf”, “toezichthouders… kunnen… stimuleren”,
“Bazel II zorgt voor…”, “kunnen” (2x).
Stresstesten zijn niet goed gedefinieerd: ze kunnen veel- en weinig-eisend zijn. Net
als kapitaalvereisten.
Hierboven werd al aangetoond dat de fundamentele actie ten aanzien van hedge
funds en private equity door de jaarverslagen wordt weersproken. Het feitelijke doen
en laten van DNB is dus niet te rijmen met de voortrekkersrol waar Wellink na de
crash aanspraak op maakt.
Wellink ontwijkt een vraag naar de eigen verantwoordelijkheid van DNB,
eventueel los van rest wereld.

«Mevrouw Schippers: De Nederlandsche Bank was niet bereid om die eigen koers
te varen in aanloop naar de crisis. Begrijp ik het goed dat hij, wijzer geworden door de
crisis, bereid is om meer een eigen weg te gaan?
De heer Wellink: Nee, het spijt me. Ik heb het anders geformuleerd. Ik heb gezegd
dat het beleid van de Nederlandse autoriteiten geen gold plating is. Dat betekent dat
we, als er Europese regelgeving tot stand komt, daar niet iets extra’s op kunnen zetten.
Dat is het beleid dat met medeweten en instemming van de Kamer tot stand is
gekomen.
Mevrouw Schippers: Was dat beleid goed?
De heer Wellink: Ik maak eerst deze redenering af. Ik heb vervolgens gezegd dat
we, als er internationaal geen overeenstemming komt, in overleg moeten treden met het
departement van Financiën. Dat is in Nederland immers de regelgever. We moeten dan
kijken naar de mogelijkheden in de EU en bezien of wij niet gedeeltelijk een
zelfstandige koers kunnen varen. Dat is wat ik gezegd heb.»44
(Gold plating wil zeggen: een stapje verder gaan dan de rest).
Wellinks antwoorden zijn verhullend, en nog minder dan halve waarheden. Het
internationaal gedeelde toezichtbeleid en het gemeenschappelijke deel van de
regelgeving zijn namelijk met uitzondering van de Bazel akkoorden niet of slecht
gespecificeerd. DNB jaarverslagen verwijzen er nergens naar. Als internationale
normen een gevaar inhielden voor de stabiliteit had DNB dat vanwege zijn taak moeten
melden. Dat is niet gebeurd.
Wellink zegt niets over een mogelijk conflict tussen het anti-gold-plating standpunt
en zijn taak om de stabiliteit van het stelsel te verzekeren. Wat als die taak gold-plating
vereist, of in ieder geval afwijking of verandering van beleid? Hoeft DNB dat dan niet
in zijn jaarverslag te melden? Verbiedt het standpunt ook waarschuwen tegen gebreken
in toezicht of regelgeving?
Niets in zijn rapporten en voorlichtingsbrochure “Hoedster van financiële stabiliteit” doet vermoeden dat DNB voorwaarden heeft aanvaard die handhaving van de
stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel bemoeilijken of onmogelijk maken.
Wellink heeft niet gedaan wat hij in de slotalinea zegt dat gedaan kan en hoort te
worden. Tenzij hij geen enkel probleem of risico zag.
Er was geen redenering die Wellink nog moest afmaken. Kennelijk is dit een
interviewtruc, bedoeld om beantwoording van een onwelgevallige vraag te ontlopen.
Welke Nederlandse autoriteiten zouden wanneer gold-plating hebben afgewezen, en
wat werd er toen precies besloten? Dat is nogal belangrijk. Waarom worden er geen
nauwkeurige controleerbare verwijzingen gegeven? Merk op dat Wellink en DNB zich
43
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DNB jaarverslag 2007 p. 121/113.
Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 355 links+rechts.
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met het verbod op gold-plating afdoend hadden kunnen verdedigen. Want dan hoefden
ze alleen wat te doen als (alle) anderen wat deden. Deze verdediging is echter
hoogstens bruikbaar als Wellink de Tweede Kamer en de minister van financiën
beargumenteerd had meegedeeld dat de internationale normen onvoldoende garantie
voor financiële stabiliteit boden.45
Volgens Wellink hebben banken sommige risico’s niet onderkend.

«Mevrouw Schippers: We gaan naar het microprudentiële toezicht. Er wordt
gewezen op het tekortschieten van het risicomanagement in financiële instellingen. Dat
wordt als één van de belangrijkste oorzaken van de crisis beschouwd. Deelt u die
zienswijze?
De heer Wellink: Ja.
Mevrouw Schippers: Hoe kan dat gebeuren? Risicomanagement is toch de kernactiviteit van banken?
De heer Wellink: Ja, dat komt voor een belangrijk deel voort uit het feit dat een
aantal risico’s gewoonweg niet onderkend werd.»46
Eerder in dit gesprek zei Wellink “In de loop der jaren hebben wij als toezichthouder heel wat gedaan aan het risicomanagement van banken”. Kennelijk heeft DNB
er onvoldoende aan gedaan Dat je niet alle risico’s kent is een normale situatie. (De
precieze grootte van de risico’s is vrijwel nooit bekend). Tegen onbekende risico’s kun
je je beschermen door voldoende reserves aan te houden. Daar is ook in de Bazelse
akkoorden geen sprake van.
Hoe weet Wellink dat bepaalde risico’s niet werden onderkend? Hoe specificeert en
bewijst hij die bewering?
De relevante risico’s waren wel degelijk bekend. Wellink en de banken hadden er
bekend mee kunnen en moeten zijn. Het klappen van de huizenprijzenbel was een
kwestie van tijd. De risico’s en de gevolgen van hun realisatie waren bekend uit o.a.
GAO rapporten, en los daarvan logisch beredeneerbaar door elke enigszins deskundige.
Het probleem was niet dat de risico’s niet bekend waren, maar dat ze werden ontkend,
onderschat en/of genegeerd.47
In DNB jaarverslag 2006 staat: “De beperkte informatievoorziening door hedge
funds en private equity-huizen maakt het voor financiële ondernemingen moeilijk om
de risico´s ten aanzien van deze partijen adequaat in te schatten en te beheersen.” Daar
hadden GAO rapporten al in 1994-1999 op gewezen, evenals het CGFS-rapport van
2003. DNB medewerkers hadden aan het laatste rapport bijgedragen, maar DNB noemt
het niet in zijn jaarverslag. DNB had wat met de aanbevelingen van het CGFS-rapport
kunnen en moeten doen, maar deed alsof het niet bestond. Volgens DNB jaarverslag
2006 werden in het verslagjaar “principes ontwikkeld om het toezicht op het
risicobeheer van complexe en intransparante beleggingen […] te verbeteren”.48 Maar
wat stellen die “principes” voor, en wat gebeurde er mee?
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Het gold-plating verbod lijkt niet van buitenlandse oorsprong: «De heer Brouwer [een directeur van
DNB]: De Bazel-voorstellen zijn internationaal. De Europese Commissie neemt het initiatief om die
te vertalen naar regelgeving. Vervolgens spreekt de [Europese] Raad zich hierover uit en dus ook de
minister van Financiën als lid van de Ecofin. Het Europees Parlement komt er ook aan te pas. De
volgende stap is dat de inmiddels tot Europese regels verheven richtlijnen geïmplementeerd moeten
worden in de verschillende landen. Dan is het Nederlandse parlement aan de beurt. De praktijk laat
zien dat er in veel gevallen wijzigingen zijn aangebracht in die Bazel-akkoorden, vertaald in Europese
regelgeving, omdat het minimumakkoorden zijn. Nationaal zou nog iets erop gezet kunnen worden.»
Gespreksverslagen CDW Eerste reeks, p. 325 links.
46 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks pp. 355 rechtsonder en 356 linksboven.
47 Mede als gevolg van ondoorzichtigheid en daardoor ontbrekende informatie. Maar het ontbreken
van benodigde informatie had vertaald moeten worden in vergroting van het geschatte risico, of in
scenario’s. Een onbekender risico is een groter risico! Want de kans op schade kan groter zijn, en ook
de schade zelf kan groter zijn. Er zijn dus op zijn minst meer maatregelen en voorzieningen nodig.
Geen informatie over de grootte van een mogelijk fataal risico betekent dat je het niet moet nemen.
48 DNB jaarverslag 2006 p. 124/122.
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Bair wees onder voorzitterschap van Wellink op risico’s en probeerde daarom
leverage te beperken. Wellink beweert dat hij haar gelijk gaf. Maar hij gaf haar geen
enkele steun.
In eerdere antwoorden suggereerde Wellink dat de abnormale winsten gepaard
gingen met abnormale risico’s, en dat DNB ze onderkende: “Dat hebben wij juist
steeds benadrukt.” Hoe kan het dat de banken risico’s niet onderkenden als DNB ze
“steeds heeft benadrukt”? Overigens had dit ook tot steun aan Bair moeten leiden.
Last but not least: mochten financiële instellingen er niet op vertrouwen dat DNB
systeemrisico’s zou afdekken, en waarschuwen als ze ten aanzien van andere financiële
instellingen teveel risico namen? Alleen DNB kon het daarvoor benodigde overzicht
hebben, en had tot taak de stabiliteit van het stelsel te bewaken.
Wellinks antwoord is alleen te rijmen met zijn claim dat hij al vele jaren heeft
gewaarschuwd als die waarschuwingen niets voorstelden. Als de waarschuwingen
relevant waren, dan kenden de banken de risico’s. Het bovenstaande laat zien dat de
banken de risico’s hoe dan ook konden kennen. Wellink kan dus niet de waarheid
spreken. En zijn beweringen over zijn waarschuwingen zijn niet te rijmen met de DNB
jaarverslagen en zijn zwijgen inzake Bair. De DNB jaarverslagen daarentegen zijn
prima te rijmen met de gebeurtenissen.
Wellink beweert dat hij wezenlijke dingen niet kon weten.

«Mevrouw Schippers: Het risicomanagement is natuurlijk de kernactiviteit van de
banken zelf en het is de kernactiviteit van toezichthouders om daarop toezicht te
houden. Welke verantwoordelijkheid neemt u als toezichthouder voor het feit dat het
risicomanagement blijkbaar in behoorlijke mate tekort is geschoten?
De heer Wellink: Ik denk dat u toch eerder moet praten over hoe het risicomanagement er in de toekomst uit zal zien. Daarvoor zijn we volledig verantwoordelijk. We
weten nu immers dat risico’s van een bank gecorreleerd kunnen zijn. We weten dat er
moet worden uitgegaan van een integrale benadering en daarvoor zijn we dus ook
volledig verantwoordelijk. We weten veel meer over risico’s die zich in een bank
kunnen voordoen. Uiteraard waren wij als toezichthouder ook verantwoordelijk voor
het risicomanagement, namelijk voor het toezichthoudersdeel. Daarover is geen twijfel
mogelijk. We hebben daaraan veel aandacht besteed. Ook hiervoor geldt dat wij u
gaarne nadere informatie willen geven, als u daaraan behoefte hebt, waaruit blijkt wat
wij in de loop der jaren gedaan hebben. Een aantal risico’s hebben wij echter niet
gezien. Er is gesproken met the benefit of hindsight. Ik zou willen dat ik als toezichthouder in een wereld leefde waarin het mogelijk was om vandaag beslissingen te
nemen met de kennis van morgen. Dat zou mijn ideale wereld zijn.»49
Wellink doet alsof hij de vraag van de commissie niet hoeft te beantwoorden. Alsof
hij zelf mag bepalen wat hem gevraagd mag worden.
Eerder deed Wellink alsof hij de risico’s wèl kende, en ervoor heeft gewaarschuwd.
Nu doet hij alsof hij ze pas door de crisis heeft ontdekt. Tegenstrijdige beweringen
kunnen niet allemaal waar zijn.
“Dat risico’s van een bank gecorreleerd kunnen zijn” is logisch en kan iedereen dus
weten. Zonder correlatie waren er nooit crises geweest. Dit was al heel lang bekend.
Wellink misleidt. (Overigens kan het “kunnen” in “gecorreleerd kunnen zijn” weggelaten worden).
De bewering dat “we” voor de toekomst volledig verantwoordelijk zijn is misleiding. Wellink was volledig verantwoordelijk van 1997-2011. Toen was hij namelijk
president DNB.50
Al in 1994 en 1999 heeft de GAO de risico’s duidelijk beschreven. OFHEO en
CGFS hebben in 2003 soortgelijke dingen gezegd. De crisis heeft helemaal niets
geleerd dat niet al vele jaren bekend of beredeneerd was. Bovendien beweert Wellink
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Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 356 linksonder.
Misschien is dit een standaard truc: liegen door een irrelevante “waarheid” uit te spreken. Dan kun
je zogenaamd niet zeggen dat er wordt gelogen.
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meerdere malen te hebben gewaarschuwd. Als dat niet voor de relevante risico’s was
vervalt zijn verdienste.
Wat bedoelt Wellink met “het toezichthoudersdeel”? Het is nogal logisch dat hij
alleen verantwoordelijk is voor de DNB taken en claims, en niet voor alles wat er in de
wereld gebeurt. Maar zijn taken omvatten wel de stabiliteit van het financiële stelsel.
Waaruit blijkt dat het toezicht van DNB op het risicomanagement deugdelijk was? In
de jaarverslagen had moeten staan wat DNB heeft gedaan. Er staat geen beschrijving in
van het toezicht op het risicomanagement.51 Daarom en vanwege de vrijblijvende,
afstandelijke discussies, en de hooguit supersofte acties kan de “nadere informatie”
onmogelijk terzake doen.
Wellink had kunnen en moeten weten van correlatie, het risico van domino-effecten
enzovoorts. In het citaat staat feitelijk: we hebben inderdaad niet gedaan wat we
moesten doen, en hebben gefaald. Als voor hemzelf zou gelden wat hij beweert, dus
dat hij allerlei dingen niet wist en begreep, dan is hij incompetent en ongeschikt voor
zijn functie.
(Ook) De laatste vier zinnen van het citaat, vanaf “Een aantal risico’s”, over de
“benefit of hindsight” zijn pogingen tot geschiedvervalsing. Het systeemrisico was al
meer dan 10 jaar bekend. Mogelijk zijn de waarschuwingen om politieke redenen
(eigen-huis-beleid, zelfregulering) en uit onbenul en/of laksheid ook door DNB
genegeerd.
Merk op dat Wellink niet uitlegt wat het DNB toezicht op het risicomanagement
inhield, en dat de commissie daar ook niet om vraagt.
Wellink beweert hier dus impliciet dat hij niet is tekortgeschoten, omdat hij allerlei
essentiële dingen niet kon weten. Zijn argumenten zijn echter onwaar. Hij kon het wèl
weten, en had het vanwege zijn functie moeten weten. O.a. uit rapporten van de GAO
uit 1994 en 1999 en die van OFHEO en CGFS uit 2003. En/of uit eigen/DNB
bestudering van het financiële stelsel. DNB had de analyses van de GAO, OFHEO en
CGFS kunnen reproduceren. De analyses maken alleen gebruik van openbare
informatie.
Wellink ontwijkt een vraag over zijn verantwoordelijkheid door een
beroep te doen op niet-voorzienbaarheid.

«Mevrouw Schippers: Ik begrijp dat er in uw ideale wereld helemaal niets fout kan
gaan. Risicomanagement is echter de kernactiviteit van een bank en dus ook van een
toezichthouder. Als dat zodanig uit de rails kan lopen, zijn daaraan toch ook
verantwoordelijkheden gekoppeld?
De heer Wellink: Nee, ik denk niet dat u kunt zeggen dat het risicomanagement uit
de rails liep. De risico’s liepen uit de rails. Dat is toch iets anders. Het gaat er dan om
of die risico’s voorzienbaar waren. Als het niet-voorzienbare risico’s waren, is het
risicomanagement daarop helaas niet ingericht.»52
Wellinks antwoord is onwaar en onzin. De risico’s liepen niet uit de rails. Ze waren
onderschat of genegeerd (in het bijzonder door Wellink). Bij goed risicomanagement
hoort het besef dat risico’s worden geschat op basis van onzekere aannames, en dat
risicoschattingen altijd onzeker zijn.
De relevante risico’s zijn voorzien en waren dus voorzienbaar. Ze waren niet
precies berekenbaar, maar dat is vrijwel geen enkel risico. In geen enkele van de
jaarverslagen van enige toezichthouders is enig risico in getallen uitgedrukt
(gekwantificeerd). Goed risicomanagement mag niet uitgaan van het precies kennen
van risico’s.
De risico’s werden gerealiseerd. In tegenstelling tot wat sommigen gedacht lijken te
hebben bleken ook kleine risico’s en zelfs “staartrisico’s” gerealiseerd te kunnen
worden. Het is onverantwoord om een risico van “eens in de duizend jaar” te negeren
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Zoeken op “risicomanagement” in de jaarverslagen bevestigt het beeld van passiviteit en illusies. Er
wordt meermalen gesproken van “verbeterd risicomanagement”. De moderne financiële producten
zouden verbetering van risicomanagement mogelijk maken. Maar bewijzen worden nooit gegeven.
52 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 356, overgang van links naar rechts.
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als het enorm schadelijke gevolgen kan hebben. Want ook een willekeurig klein risico
kan morgen al gerealiseerd worden. Vergeet overigens ook de black-box Madoff niet.
Daar nam ABN AMRO indirect aan deel met ongeveer een miljard euro. 53 Hoe had
ABN AMRO dat risico gemanaged, en hoe had DNB dat risicomanagement beoordeeld?
Het is denkbaar dat Wellink het risicobegrip en risicomanagement maar ten dele
begrijpt. Als dat zo mocht zijn, dan is hij ongeschikt voor zijn taak, en was en is zijn
impliciete claimen van geschiktheid voor zijn verantwoordelijke functies een valse en
catastrofaal schadelijke pretentie. En incompetentie maakt iets onwaars natuurlijk niet
waar.
Wellinks verdediging is dus zonder waarde. Hij was/is wel degelijk verantwoordelijk voor onvoldoende risicomanagement en de fatale gevolgen daarvan. Als DNB
over onvoldoende instrumenten beschikte had Wellink dat kunnen melden, en
voorstellen kunnen doen voor verbetering. Maar dat heeft hij niet gedaan.
De CDW had Wellink kunnen en moeten confronteren met de GAO, OFHEO en
CGFS rapporten. Ze had zich op het standpunt moeten stellen dat hij die had moeten
kennen, en er zodanig rekening mee had moeten houden dat het risico werd afgedekt.54
Wellink wist en begreep niet dat alles met elkaar samenhangt.

«Mevrouw Schippers: De heer Docters van Leeuwen zei hier vorige week: we
hadden het risico van een rund wel goed in het vizier, maar niet dat van een hele kudde
runderen. Over het risicomanagement heeft hij ook gezegd dat hem nooit duidelijk is
geworden of die risico’s moesten worden opgeteld, vermenigvuldigd of wat dan ook.
Met andere woorden, dat risicomanagement zat gewoonweg niet goed genoeg in
elkaar.
De heer Wellink: Ik denk dat Docters van Leeuwen dat heel goed gezegd heeft,
over het optellen, vermenigvuldigen, delen en wat dies meer zij van risico’s. Van de
crisis hebben we geleerd, ik ook, dat in een crisis alles met elkaar samenhangt. Dat is
een heel nieuwe ervaring.»55
Wellinks antwoord is onwaar en misleidend. De risico’s waren bekend, zie de
eerder genoemde rapporten. Moeilijk gedoe over optellen enzovoorts was nergens voor
nodig. De “grappige” runder-metafoor slaat nergens op. Het is een blijk van onbegrip,
of een poging om zand in de ogen van de vragensteller te strooien. Geen van de
jaarverslagen van toezichthouders heeft ooit aandacht gegeven aan de vraag of
bepaalde risico’s moeten worden opgeteld enzovoorts. Dat vereist een veel hoger
niveau van competentie dan dat van de gegeven toezichthouders. Dat alles met alles in
de financieel economische wereld met elkaar samenhangt, en dat er domino-effecten
zijn snapt iedereen die hersens en ogen in zijn hoofd heeft, en die gebruikt. Dit soort
dingen is logisch, en was ook in eerdere, kleinere, crises zichtbaar.
Het stelselrisico was al in 1994 door de GAO onderkend en beschreven. Het was
bevestigd door de LTCM-crisis, zie het GAO-rapport van 1999.
Zowel Wellink als Docters van Leeuwen laten hier blijken oninteger en
incompetent te zijn. Zowel inhoudelijk als in management opzicht. Ze weten
(zogenaamd) niet wat ze horen te weten, en weten relevante informatie ook niet in en
uit hun organisaties of literatuur te krijgen.
Dat noch Docters van Leeuwen noch Wellink benul hebben van risico’s en risicomanagement hoeft niet te verbazen: Docters van Leeuwen heeft staats- en bestuursrecht
gestudeerd, Wellink Nederlands. In geen van die opleidingen zit wiskunde. Wellink
was vervolgens medewerker economie in de rechtenfaculteit van Leiden. Daar kan hij
onmogelijk veel wiskunde hebben opgepikt.
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Zie bijvoorbeeld de Wiki-pagina “ABN AMRO Group”, en het Financieel Dagblad van 11 juli
2016.
54 Deugdelijk management betekent dat de inhoud van de rapporten hem ook via de DNB organisatie
had moeten bereiken. (Gesteld dat ze hem persoonlijk zouden zijn ontgaan).
55 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 356 rechtsboven.
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Uiteraard had de onzin van Docters van Leeuwen en Wellink aan het personeel van
AFM en DNB getoetst moeten worden: was iedereen bij deze toezichthouders zo super
dom?
Wellink beweert dat de samenhang nooit eerder in de
wereldgeschiedenis is gebleken.

«De heer Wellink: […] Van het punt dat alle risico’s tezamen genomen met elkaar
waren verbonden en dat de onderlinge verbanden terugsloegen op de individuele
instellingen, ben ik me bewust geworden tijdens de kredietcrisis. Voor die tijd hadden
we die ervaring nooit gehad. Dit was de eerste crisis in de geschiedenis waarin alle
risico’s die er in de wereld waren, met elkaar verbonden begonnen te raken»56
Dit is een leugen. Mogelijk bedoeld om de crisis moeilijker te laten lijken dan hij is,
en ondeskundigen het spoor te laten verliezen.
Dat risico’s gecorreleerd kunnen zijn is het logische gevolg van de samenhang van
de verschijnselen die de risico’s veroorzaken. Daar is niks moeilijks aan. Als Wellink
hier pas door de crisis achter is gekomen dan was hij volkomen ongeschikt voor welke
functie bij DNB dan ook.
Voor de bekendheid van de relevante risico’s kan worden volstaan met verwijzing
naar eerdere opmerkingen. Wellink lijkt te denken: als ik de leugens maar vaak genoeg
herhaal, dan gaan ze me vanzelf wel geloven, en komen ze hoe dan ook alleen verder
door te zeggen dat ik lieg. Dat doen mensen niet gauw.
Crises zijn crises vanwege de samenhangen. Geïsoleerde verschijnselen hebben per
definitie beperkte gevolgen en heten geen crisis. De LTCM mini-crisis werd al
genoemd, en eerder werd gemeld dat er in de afgelopen decennia iets van tien
financiële crises zijn geweest. Vanwege de samenhangen had de LTCM crisis
makkelijk uit de hand kunnen lopen. De geschiedenis van de crash van 1929 in de VS
laat zien dat ook toen samenhangen en domino-effecten (sneeuwbal, lawine,
neerwaartse spiraal) een fatale rol speelden. Er was in 2008 wat dit betreft niets nieuws
onder de zon.57
Bijvoorbeeld het rapport van het Joint Forum on Credit Risk Transfer (CRT) van
maart 2005 spreekt expliciet over correlations. Nota bene in een aanbeveling:
«Correlations: Firms should thoroughly understand the sources for and roles of
correlation assumptions in models used for valuation and risk management of CRT
instruments». Klaas Knot van DNB was daarbij aanwezig. Dus niet alleen liegt
Wellink, het is bewezen dat het verschijnsel van correlatie in de top van DNB bekend
was.
De CDW had zoiets natuurlijk moeten opmerken, niet mogen toestaan dat de leugen
bleef regeren.
Bestuurders valt niets te verwijten, bij innovaties zijn er nu eenmaal
onbekende risico’s.

«Mevrouw Schippers: Uit een rapport van het Institute of International Finance
blijkt dat de meeste topbestuurders van banken niet wisten dat er zo veel ingewikkelde
nieuwe constructies en producten met onbekende risico’s waren opgezet. Onderschrijft
u die conclusie?
De heer Wellink: Ik onderschrijf het deel dat betrekking heeft op het punt dat ze
niet wisten welke risico’s eraan verbonden waren. Dat onderschrijf ik: de banken
vertrouwden op de rating instituten, zoals wij dat ook deden als het ging om externe
ratings, en ze vertrouwden op de modellen die hun eigen mensen maakten, meestal
naar eer en geweten, maar met onvolkomen kennis van de wereld.
Mevrouw Schippers: Is dat niet een wat te gemakkelijke conclusie?
De heer Wellink: Nou, ik weet niet of je het ...
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Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 357 linksboven.
Zie de artikelen over de crash en depressie in bijvoorbeeld de Encyclopaedia Britannica 2002 (dus
van vóór de nieuwe crises) en de Wikipedia.
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Mevrouw Schippers: Dat je producten in de markt zet en dat je zegt: we wisten wel
wat die producten waren, maar eigenlijk niet wat ze deden in de markt?
De heer Wellink: Ik vind dit een ontzettend moeilijk punt en ik zal u uitleggen
waarom. Ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt van de gebroeders Wright, de eersten
die gingen vliegen. Dat was innovatie. Je kunt natuurlijk vragen of ze niet eerst een
licence to fly hadden moeten hebben en of ze zich niet volledig bewust hadden moeten
zijn van de risico’s die zij liepen. Aan de ene kant is dat een heel sympathiek
standpunt, het was immers een heel gevaarlijke activiteit, dat de lucht in gaan. Meer in
het algemeen wil ik hiermee zeggen dat als er innovatie plaatsvindt, waar dan ook, er
risico’s worden gelopen.»58
Hoe weet Wellink dat bankbazen de risico’s niet kenden en vertrouwden op rating
instellingen? Hoe kan hij dat (betrouwbaar) weten?
Mogen bestuurders en toezichthouders blind vertrouwen, of behoren ze ook te
controleren en te beoordelen? Hoort dat niet bij risicomanagement? Vertrouwden de
banken soms ook op het toezicht?
Wellink zou moeten uitleggen hoe je naar eer en geweten een functie kunt vervullen
waarvan je hoort te weten dat je allerlei vitale aspecten nooit zult kunnen doorgronden.
Zoals in hoofdstuk 3 uitgelegd kunnen vele topfuncties onmogelijk naar eer en geweten
worden vervuld.
Dat de kennis onvolkomen was is een misleidende halve waarheid. Kennis is
namelijk nooit volkomen. Risicomanagement is juist het vermogen om met onzekerheden (= gebrekkige kennis) om te gaan. Maar er was zoals gezegd wel degelijk ruim
voldoende bekend.
De rating instituten gaven alleen relatieve risico’s, en risico’s zijn veranderlijk. Dat
hadden alle betrokkenen kunnen en moeten weten.
De vergelijking met de Wrights gaat niet op omdat de Wrights het risico zelf
droegen, en de schade door risico’s die Wellink en bankdirecteuren hebben genomen
wordt afgewenteld op u en mij. Toezichthouders moeten ervoor zorgen dat de risico’s
dermate beperkt blijven dat vermijdbare schade voor buitenstaanders wordt voorkomen.
Toezichthouders zijn er niet om innovatie te bevorderen, maar om ervoor te zorgen
dat het financiële stelsel veilig functioneert. Mochten ze vinden dat compromissen
nuttig zijn, dan moeten ze dat openbaar aan de orde stellen.
Wellink heeft gewaarschuwd voor risico’s waarop hij geen zicht had.

Dit is een variatie op het thema “het was nieuw en onbekend”. Als we Wellink
moeten geloven, dan heeft hij gewaarschuwd voor risico’s waar hij geen zicht op had.
Hij geeft een twijfelachtige anekdote als “voorbeeld”.
«De heer Wellink: […] Als ik voor mezelf één les heb getrokken is het dat ik extra
alert moet zijn als er weer nieuwe innovatiegolven komen. Innovatieperiodes zijn
gevaarlijk, omdat innovatie gepaard gaat met onbekende risico’s.
Mevrouw Schippers: Dus als toezichthouder had u ook geen zicht op die risico’s?
De heer Wellink: Nee. Kijk, een van de dingen die we geleerd hebben, is dat de
risico’s gecorreleerd waren. Mag ik een heel ander voorbeeld geven? Ik herinner mij
een bijeenkomst van jaren geleden in Bazel, ik denk in 1998. We kregen daar Robert
Merton op bezoek, van Long-Term Capital Management (LTCM), het hedgefonds dat
failliet is gegaan in de Verenigde Staten. Robert Merton is een Nobelprijswinnaar die
allerlei geleerde dingen in de economie heeft gedaan en die ons, centrale bankiers,
kwam uitleggen hoe hij met ingewikkelde, sophisticated producten omging. Hij zei dat
er geen enkel risico aan verbonden was. Wij zaten daar te kijken naar allemaal
grafieken op de muur. Ik herinner mij dat Alan Greenspan na twee dagen zei: “Herener was nog een andere Nobelprijswinnaar bij- gij zijt ontzettend geleerd en gij hebt
precies uitgerekend hoe klein de risico’s zijn die in het systeem zitten. Wij als
toezichthouders zijn alleen geïnteresseerd in de staartrisico’s; kunt u ons ook nog wat
geleerdheid geven over staartrisico’s?” Ik vond dat een groot moment. Het antwoord
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was: nee, want dat gebeurt nooit. Ze gingen terug naar Amerika en de week daarop trad
zo’n staartrisico op en was LTCM op de fles. Dat bedoel ik te zeggen over risico’s die
we niet gezien hebben. We wisten dat er risico’s in het systeem zaten, maar we wisten
niet hoe groot ze waren, we wisten niet waar de staart begon en we wisten niet hoe het
zich in de staart gedroeg. Daar wordt nu overigens academisch werk op gericht en ook
door toezichthouders bij centrale banken wordt gekeken of we toch niet meer grip op
staartrisico’s kunnen krijgen.»59
Opnieuw doet Wellink ten onrechte alsof belangrijke dingen nieuw en onverwacht
waren, alsof er onvoldoende kennis was. Maar wat hij “nieuw” noemt was al meer dan
tien jaar niet nieuw meer. Er was al meer dan genoeg ervaringskennis over de gevaren.
“Nieuwe” producten speelden al een cruciale rol in de genoemde LTCM mini-crisis
van 1998. Zie bijvoorbeeld de GAO-rapporten van 1994 en 1999, en het rapport van de
FCIC. De jaarverslagen van DNB spraken jaar in jaar uit over de “nieuwe producten”.
Maar ze maakten zich geen zorgen over de risico’s, en deden geen poging om daar
zicht op te krijgen. Integendeel: de jaarverslagen getuigen van algemene passiviteit.60
Zolang er mensen zijn is er innovatie. Er zijn geen “innovatieperiodes”.
“Onwaarschijnlijke” gebeurtenissen kunnen zeer grote gevolgen hebben. De
terminologie “kleine risico’s” is misleidend omdat hij niets zegt over het tijdstip van
realisatie en de gevolgen ervan.
Het is onzin om te suggereren dat je risico’s precies kunt en moet kennen. Wat
Wellink zegt over staarten is ongedefinieerde onzin, en kan alleen bedoeld zijn om
zand in de ogen van zijn gehoor te strooien.
Correlaties zijn zowel uit theorie (feitenkennis, kansrekening en/of nadenken) als
praktijk (de crash van 1929) bekend. Zoals ook een eerder gegeven citaat laat zien is
het een leugen dat “we” dat nu pas hebben geleerd. De financiële instellingen waren
alleen voor zichzelf verantwoordelijk. DNB ook voor de stabiliteit van het stelsel als
geheel. Juist DNB had daarom alles moeten weten over correlaties. (Wist dat misschien
ook).
Wellink had uit het voorbeeld van LTCM kunnen leren dat ook staartrisico’s
werkelijkheid kunnen worden.61 En hij had het GAO rapport LTCM- Regulators Need
to Focus Greater Attention on Systemic Risk uit 1999 moeten kennen, en er
consequenties aan moeten verbinden.62
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Zoek hierboven op “crmpg”: DNB jaarverslag 2005 constateert dat er meer eisen worden gesteld
aan risicomanagement. Maar afgezien van een enquête zegt DNB niets over genomen actie.
61 Wat die staartrisico’s ook mogen zijn!
62 Deze voetnoot geeft nog wat aanvullende toelichting. In de vakken kansrekening en statistiek
maakte correlatie van kansen (en dus ook van risico’s) al in de jaren zestig of eerder deel uit van het
programma van de eerste studiejaren wis- en natuurkunde aan een universiteiten. Iedere deskundige
en verantwoordelijke kon en moest dit weten. In het geval van het financiële stelsel is een minimum
aan nadenken voldoende om te begrijpen dat risico’s daar gecorreleerd zijn. Namelijk omdat prijzen
van veel producten met elkaar samenhangen (= gecorreleerd zijn), en omdat vertrouwen van
verschillende mensen in van alles en nog wat in sterke mate gedeeld wordt en in samenhang toe- en
afneemt (= gecorreleerd zijn). En dat vertrouwen is belangrijk bij allerlei waarderingen/
prijsbepalingen.
Wat Wellink vervolgens zegt is geen voorbeeld.
Het verhaal over Greenspan en de staartrisico’s maakt vanwege zijn simplisme en denigrerende
spotternij geen betrouwbare indruk. Vragen naar “geleerdheid over staartrisico’s” was in ieder geval
vragen naar de bekende weg. Althans een weg die bekend had kunnen en moeten zijn. Vraag en
antwoord kunnen alleen een “groot moment” genoemd worden als je het leuk vind om iemand
belachelijk te maken wegens onbegrip, en niet echt geïnteresseerd en bezorgd bent.
Wat er op het “grote moment” volgt is onzin. Risico’s die we niet gezien hadden, en waarvan we
wisten dat ze in het systeem zaten. Ja ja. We wisten niet hoe groot ze waren. Alsof je zulke risico’s
zou mogen negeren. Geen van de risico’s was en is precies bekend. Dat zijn ze vrijwel nooit, en dat
doet er ook niet toe. Alsof je met je ogen dicht een straat kunt oversteken zolang je niet precies weet
hoe groot het risico van een aanrijding is. Larie. Als je het niet precies weet dan pas je extra goed op,
en probeert meer informatie te krijgen. “Hoe het zich in de staart gedroeg” is een zin die niks
betekent. Want wat is “het”? De staart is misschien de staart van een grafiek. In de staart gedraagt
zich gewoon niks. (Ook hoe de staart er precies uitziet doet er helemaal niets toe). Joost mag weten
wat Wellink bedoelt met grip krijgen op staartrisico’s. Waarschijnlijk niks. Misschien wil hij sugge60
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Volgens Wellink hebben toezichthouders 10 jaar onduidelijke risico’s
gemeld. Dat ze het daarbij lieten is volgens hem geen omissie.

«Mevrouw Schippers: Dat is ook zo, maar als we gewoon terugkijken, kunnen we
constateren dat de toezichthouder niet in de gaten had wat voor risico’s er “speelden”
en dus feitelijk toezicht op het onbekende hield. Dat is dan toch geen verwonderlijke
conclusie?
De heer Wellink: Ik denk dat toezichthouders en centrale banken ongeveer de
enigen waren die wel tien jaar lang hebben gezegd: “Er zitten risico’s in het systeem
die we niet precies in de vingers kunnen krijgen”. De anderen zeiden gewoon: “Er
zitten geen risico’s in het systeem”. Als u vraagt of wij die risico’s hebben kunnen
kwantificeren, is het antwoord “nee, er was bij ons onvolkomen kennis over hoe de
wereld in elkaar zit, net als bij iedereen.”
Mevrouw Schippers: Goed, maar we hebben het hier over de corebusiness van
risicomanagement. U zegt dat noch de bestuurders, noch de toezichthouders feitelijk in
de gaten hadden wat voor staartrisico’s, wat voor risico’s, er in het systeem zaten. Dan
kunnen we dus concluderen dat daar een grote omissie zat.
De heer Wellink: Nee. U brengt het nu naar een omissie. […] Het komt steeds terug
op het punt van de ideale wereld versus een wereld waar de beslissingen vandaag
genomen worden en waar de echte kennis pas overmorgen komt.»63
Dat toezichthouders en centrale banken tien jaar lang hebben gezegd: “Er zitten
risico’s in het systeem die we niet precies in de vingers kunnen krijgen” is volkomen
onwaar, een verzinsel. In geen van de jaarverslagen van DNB of Fed, of in een OFS
van DNB, is een daarop lijkende bewering terug te vinden.64, 65 Hoe kan het dat de
commissie niet vreemd opkeek van deze bewering als zij uitgebreid voorwerk had
gedaan?
Van wie kan Wellink aantonen dat hij of zij beweerde dat er geen risico in het
stelsel zat? (Ik ben dat nergens tegengekomen).
Het is bedrog om te doen alsof de fatale risico’s onbekend waren, en het is bedrog
om te doen alsof het verhinderen van de crisis onmogelijk was als gevolg van
“onvolkomen kennis”. Opnieuw wordt verwezen naar GAO 1994-1999 en CGFS 2003
e.v., en de roekeloos opgedreven eigen-huis-beleidsdoelen van de Amerikaanse
regering.
Gesteld dat er 10 jaar lang besef was van belangrijke risico’s “die we niet precies in
de vingers kunnen krijgen”, wat hebben de toezichthouders, en vooral DNB, dan 10
jaar lang gedaan om ze wèl in de vingers te krijgen? Waarom hebben ze hun
onderzoekingen niet in hun jaarverslagen verantwoord? Waarom heeft de CDW hier
niet naar gevraagd?
reren dat geprobeerd wordt een verschijnsel te doorgronden dat pas ontdekt en heel moeilijk is. Dat is
dan misleiding. Wat hij zou moeten proberen is als toezichthouder grip krijgen op de verschijnselen
die de risico’s veroorzaken. Bijvoorbeeld door de aanbevelingen van de GAO uit 1994 op te volgen,
of die van CGFS van 2003 en later. Maar daarmee heeft hij nooit iets gedaan.
Ook Schippers of andere leden van de Commissie De Wit hadden dit soort opmerkingen kunnen en
moeten maken. Maar ze hebben dat niet gedaan.
Kortom: Wellink kletst hier maar wat. Misschien lijkt hij op het eerste gezicht deskundig en grappig,
maar bij nader inzien blijkt zijn betoog niets anders dan misleiding.
Er is eindeloos meer reden om denigrerende opmerkingen te maken over Greenspan en Wellink dan
over Merton en Nobelprijswinnaars. Merton was verantwoordelijk voor een hedge fund waarvan de
deelnemers wisten dat ze groot risico liepen. Greenspan en Wellink waren verantwoordelijk voor het
goede functioneren van het financiële stelsel. Ze wendden voor daarop toezicht te houden ten behoeve
van een bevolking die vanwege hun pretenties (zoals die van Wellink in dit citaat) en die van verantwoordelijke politici meende op hen te kunnen vertrouwen. Door hun wangedrag is het inkomen van
honderden miljoenen onschuldige mensen onnodig en substantieel verminderd, soms drastisch en
duurzaam.
63 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 358, overgang van links naar rechts.
64 Het “precies” is natuurlijk onzin. Geen enkel risico is precies bekend. Als een risico al precies
gedefinieerd en/of gemeten kan worden.
65 En hoe is de bewering te rijmen met de repressie van Born en haar suggestie om de regulering van
OTC te evalueren?
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Wellinks antwoorden zijn niet meer dan een samenraapsel van misleidende leugens.
Het demasqué van “professionals” en de fictie van de
onvoorspelbaarheid van de crisis.

«Mevrouw Schippers: Vindt u deze crisis ook het demasqué van de professionals,
zoals oud-minister Zalm ons hier heeft verteld?
De heer Wellink: Ja, maar toch verwijs ik steeds naar mijn ene kanttekening. Je
kunt het een demasqué van professionals noemen, maar het is gewoon waar dat wij de
wereld van morgen niet kennen. Wij zullen morgen weer met nieuwe problemen
worden geconfronteerd, waarover wij hetzelfde verhaal kunnen vertellen.
Er komt een nieuwe crisis. Ik denk dat die crisis van een andere aard zal zijn dan de
huidige. De huidige crisis kennen wij nu en daarvoor zijn wij allerlei dijken aan het
opbouwen. Er komt echter een nieuwe crisis en dat hebben wij dan weer niet in de
gaten gehad.»66
Wellink herhaalt het valse beeld dat we het niet wisten en konden weten, en zelfs
geen rekening met cruciale risico’s konden houden. Hij doet opnieuw alsof we de
wereld van morgen moeten kennen om crises te kunnen voorkomen. Dat is gewoon een
leugen. Volkomen kennis en volmaakt voorspelvermogen zijn onnodig. De vraag is
alleen of er voldoende kennis was (is). In de hoofdstukken 2 en 3 is aangetoond dat het
antwoord op die vraag “Ja” luidt.
Zolang incompetente leugenaars verantwoordelijke posities behouden wordt er niks
wezenlijks geleerd en zullen crises blijven.
Wellink geeft opnieuw een onjuist beeld dat verhindert dat oorzaken worden achterhaald waarvan de verwijdering herhaling van soortgelijke crises kan voorkomen.
Kon niemand er iets aan doen?

«Mevrouw Schippers: Tot slot, ook met het oog op de tijd, wil ik met u nog even
ingaan op de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de financiële crisis.
Verschillende mensen hebben daarvoor de beeldspraak van de tsunami gebruikt: wij
lagen op het strand, wij hadden er nog nooit van gehoord en het overkwam ons.
Kortom: niemand kon er iets aan doen. Wat vindt u van die beeldspraak en de
conclusie dat niemand er iets aan kon doen?
De heer Wellink: Ik prefereer een andere beeldspraak, maar ik zeg niet op voorhand
dat die beter is. Ik heb wel eens de beeldspraak gebruikt van de watersnoodramp in
1953 in Nederland. Die watersnoodramp was het effect van twee dingen: hoogtij,
maanstand en de wind die uit een bepaalde onverwachte richting kwam- zaken die wij
niet onder controle hadden- en te lage dijken. Het eerste deel kwam van buiten, dat is
het tsunamiverhaal. Maar voor de te lagen dijken zijn wij met z’n allen verantwoordelijk. Daarvoor waren destijds ook de Nederlandse autoriteiten verantwoordelijk. Dan
kun je zeggen dat het eens in de tienduizend jaar gebeurt en dat je je niet verantwoordelijk voelt voor die te lage dijken, maar er zaten te lage dijken in het stelsel. Dan
praat ik niet over schuld, want daarin zit iets verwijtbaars en sommige zaken wisten wij
gewoon niet. Maar het is duidelijk dat er op allerlei terreinen te lage dijken waren, de
regelgeving was incompleet en onvoldoende- wij hebben het over Basel II gehad- de
ratinginstituten deden het niet goed. Misschien dat toezichthouders soms wat hebben
zitten slapen. Monetaire autoriteiten hebben volgens mij een te ruim beleid gevoerd.
De verantwoordelijkheid voor de te lage dijken moeten wij ons dus wel degelijk
aantrekken.
Mevrouw Schippers: Het gaat mij om verantwoordelijkheden. Welke verantwoordelijkheid draagt de financiële sector volgens u voor het ontstaan van deze crisis?
De heer Wellink: Deze crisis is in ieder geval in de sector ontstaan. De financiële
sector moet die verantwoordelijkheid gewoon nemen, niet in de sfeer van de schuldvraag maar in de sfeer van de verantwoordelijkheid. Zoals wij ook de verantwoorde-
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lijkheid moeten nemen voor de manier waarop in de toekomst zal moeten worden
voorkomen dat dit soort zaken weer zal gebeuren.»67
Met zijn allen verantwoordelijk? Wat kon en kan 99% de bevolking doen? Is er
geen overheid die taken en bevoegdheden claimt, en zijn er geen toezichthouders met
wettelijke taken en bevoegdheden?
Ernstige crises doen zich niet eens in de tienduizend jaar voor, maar tenminste
eenmaal per eeuw. Dit maakt voor de verwijtbaarheid van het negeren van mogelijkheden nogal wat verschil.
De vergelijking met de watersnoodramp is onjuist en misleidend. Essentieel
verschil is dat “hoogtij, maanstand en wind” in het financiële stelsel beheersbaar waren
als er tijdig actie was ondernomen. Als het toezicht actie had genomen was er geen
springtij opgetreden.
Wellink zegt hier expliciet dat er geen verwijtbaarheid en schuld zijn omdat “we”
dingen niet wisten.
Is het slapen van toezichthouders niet verwijtbaar? Bovendien is het onwaar: ze
hebben niet zitten slapen: ze beweerden dat ze wakker waren, en hebben geruststellende verhalen verteld over toegenomen veerkracht.
Wat betekent “verantwoordelijkheid nemen”? (Niks).
Kortom: de antwoorden van Wellink zijn weer een mengsel van leugens en
misleiding.
Volgens Wellink is DNB alleen verantwoordelijk voor de toekomst.

«Mevrouw Schippers: Welke verantwoordelijkheid draagt de Nederlandsche Bank
als toezichthouder voor het ontstaan van de financiële crisis?
De heer Wellink: Wij hebben als toezichthouder aan de ene kant een aantal zaken
geconstateerd en wij hebben daarvoor gewaarschuwd, maar aan de andere kant hebben
wij de concrete doorwerking naar het Nederlandse stelsel van die zaken niet doorgrond.
De verantwoordelijkheid die wij nu hebben, is ervoor te zorgen dat dit zich gewoon
niet op deze wijze herhaalt.»68
Wellink geeft geen antwoord op de vraag.
Wellink heeft niet serieus voor crisis-relevante zaken gewaarschuwd.
De bewering over het niet doorgronden van de doorwerking naar het Nederlandse
stelsel is op zijn best misleidend. Als DNB deugdelijk toezicht op de banken hield viel
er namelijk niks te doorgronden. Dan was het Nederlandse financiële stelsel bestand
tegen schokken. En over het stelselrisico van een crisis hadden GAO, OFHEO en
CGFS al geïnformeerd. Wellink en DNB negeerden echter hun analyses en waarschuwingen. Het was dus geen kwestie van doorgronden, maar van het negeren van
cruciale signalen, en niet doen wat je hoort te doen.
Als Wellink vindt dat DNB nu verantwoordelijk is voor het verhinderen van
herhaling, dan kan hij toch niet ontkennen dat hij de afgelopen jaren verantwoordelijk
was voor het voorkomen van de recente crises? Bovendien doet Wellinks mening over
de verantwoordelijkheid van DNB niet terzake: het voorkomen van crises is een
wettelijke taak van de DNB. Want DNB moet waken over de stabiliteit van het
financiële stelsel.
Het gezag van DNB en de verantwoordelijkheid van Wellink.

«Mevrouw Schippers: Denkt u dat er sprake is van gezagsverlies van de Nederlandsche Bank?
De heer Wellink: Dat de Nederlandsche Bank autoriteit heeft verloren- daaraan
gelinkt is het woord “gezag”- heb ik altijd een verkeerde formulering gevonden. Als je
namelijk autoriteit of gezag verliest, lijkt het antwoord dat je die autoriteit en dat gezag
herstelt. Het probleem is echter ten diepste dat de maakbaarheid van de wereld veel
minder groot is dan wij denken. Men heeft erop gerekend dat autoriteiten die maakbaarheid voor ons konden waarmaken. Die autoriteiten hebben gezag verloren omdat
67
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zij niet hebben geleverd wat de samenleving van die autoriteiten heeft verwacht. Een
van onze taken is op dit moment dat wij duidelijk moeten maken dat de wereld minder
maakbaar is dan de mensen hebben voorondersteld. Dat is gewoon zo. Een van de
opmerkingen uit het Icesave-rapport, dat ik een zeer evenwichtig rapport vind, is dat
ook een toezichthouder duidelijk moet maken dat er iets kan misgaan bij financiële
instellingen. Iedereen gaat van de maakbaarheid uit en bij die maakbaarheid neemt het
gezag van autoriteiten af als er iets misgaat.
Mevrouw Schippers: Welke verantwoordelijkheid voelt u persoonlijk?
De heer Wellink: Ik vind het voor mijzelf een heel verdrietig proces dat zich heeft
voltrokken. Ik werk 40 jaar in de publieke sector, gericht op de financiële sector. Ik heb
eerst 13 jaar gewerkt bij het departement van Financiën en daarna 27 jaar bij de bank.
Ik ben altijd in de publieke sector gebleven. Ik heb veel aanbiedingen gehad om naar
de private sector te gaan en van de bonussen mee te profiteren. U moet zich voorstellen
dat het een grote teleurstelling is als dit na zo veel jaar gebeurt en je je altijd hebt
ingezet voor een gezonde en sterke sector die van belang is voor Nederland. Ik geef
mijzelf niet de schuld.»69
De opmerkingen over maakbaarheid zijn 100% af- en misleiding. Ze lijken alleen
bedoeld om de indruk te versterken dat Wellink en soortgenoten er niks aan konden
doen, en dat mensen te hoge, onterechte verwachtingen hadden. Maar het is
ongegronde onzin dat “iedereen” uitgaat van maakbaarheid. Maakbaarheid is het punt
helemaal niet. Het punt is dat veel mensen ongetwijfeld verwachtten dat DNB,
parlement en regering deden waarvoor ze zijn ingesteld. Die verwachting was gerechtvaardigd, maar is wezenlijk beschaamd. Door deze hoorzittingen nog eens extra.
Omdat de crisis mensenwerk is, en goed toezicht de crisis had kunnen voorkomen,
is de maakbaarheid in dit geval veel groter dan Wellink suggereert. Zowel CDW als
FCIC concluderen dat de crisis vermijdbaar was. Wellink had in het vermijden een
grote rol kunnen en moeten spelen.
Als Wellink gelooft wat hij zegt, dan hadden hijzelf en DNB o.a. in speeches en
jaarverslagen veel bescheidener en voorzichtiger moeten zijn. Maar ze waren helemaal
niet voorzichtig. Ze deden alsof ze de wijsheid in pacht hadden. Bovendien was er
zoals gezegd veel meer bekend over risico’s en catastrofale scenario’s dan de
verantwoordelijken erkennen.
Wellink stelt de situatie ten onrechte voor als alles of niets kwestie.
Wellink is “niet de schuld”. Nee, maar alleen vanwege het bepalend lidwoord “de”.
Hij is medeschuldig vanwege zijn jarenlange ondeugdelijke en misleidende toezicht.
Vanwege zijn nalatigheid. Extra vanwege zijn presidentschap van BIS. Hij had veel
meer kunnen en moeten doen.
Wellink vindt zich dus heel zielig en niet de schuld, maar geeft geen antwoord op
de gestelde vraag naar zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Merk verder op dat hij
alleen zichzelf zielig vindt, en zwijgt over de vele echte slachtoffers van de crisis.
Het is onwaar dat Wellink zich altijd heeft ingezet voor een gezonde en sterke
sector die van belang is voor Nederland. Hij heeft vooral geprobeerd de DNB in de pas
te houden met het Amerikaanse non-toezicht. Hij moet medewerkers die een veel
actievere opstelling bepleitten tot zwijgen hebben gebracht (tenzij ze bij DNB allemaal
dom waren). Hij heeft niet het risico willen nemen zich de gramschap van de
Amerikaanse financiële bazen op de hals te halen door de voorstellen van Born en Bair
te verdedigen, en waarschuwingen als die van de GAO, OFHEO en CGFS internationaal ter discussie te stellen en hun aanbevelingen te verdedigen en uit te voeren.
Dat is voor een arrogante lafaard begrijpelijk, maar niet in overeenstemming met
integriteit, competentie en de taak van DNB. En het is iets heel anders dan je inzetten
voor een gezonde en sterke financiële sector die van belang is voor Nederland.

DE HOORZITTING VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 2010.
Deze zitting behandelt twee onderwerpen: de verlening van de verklaring van geen
bezwaar (VVGB) voor de overname van ABN AMRO door een bankenconsortium, en
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het toelaten van Icesave in Nederland, inclusief de ontwikkelingen tot oktober 2008.
De VVGB is verleend op 17 september 2007, en de toestemming voor Icesave op 23
mei 2008.
In beide gevallen heeft DNB de risico’s sterk onderschat, of helemaal niet begrepen
dat risico’s gerealiseerd kunnen worden. Het lijkt er op dat DNB geen goed beeld had
van de financiële positie, inclusief risico’s, van de consortiumbanken en van
Landsbanki.70 Toen DNB instemde waren er in het financiële stelsel abnormaal grote
problemen, zie hoofdstuk 2. Als de toen zichtbare ontwikkelingen zouden doorgaan
zouden in ieder geval RBS, Fortis, en Landsbanki in grote problemen komen.71
Volgens Wellink dacht DNB dat de risico’s beheersbaar waren, en heeft DNB
risicobeperkende maatregelen genomen.72 Bovendien meende DNB dat het restrisico
niet groot genoeg was om toestemming te onthouden.73 De maatregelen zijn onvoldoende gebleken, en de gevolgen van de realisatie van de risico’s konden alleen met
belastinggeld worden opgevangen.
Twijfel over Wellinks begrip van “risico” wordt opgeroepen door uitspraken als de
volgende:
«als wordt gezegd dat er rond de balans dingen aan licht zijn getreden die we niet
kennen, dan zijn dat dingen die aan het licht getreden zijn door ontwikkelingen ná de
verlening van de verklaring van geen bezwaar.»74
De “dingen” worden niet gespecificeerd.75 Nergens wordt expliciet gezegd dat een
belangrijk deel van het kapitaal op de balans van Fortis en RBS bestond uit hypotheek
gerelateerd papier. Wordt dit verzwegen om onbeantwoordbare vragen of door de
mand vallen te voorkomen? Als DNB niet tijdig heeft achterhaald waaruit het kapitaal
van Fortis en RBS bestond was dat in de gegeven omstandigheden gewoon een
onvergeeflijke blunder.
Wat Wellink zegt is hoe dan ook onjuist: het risico van dat hypotheek gerelateerde
papier was al vanaf begin 2007 bekend. De banken zouden in problemen komen als de
waardevermindering van dat hypotheek gerelateerd papier zou doorzetten. Als een
risico bekend is, kun je niet zeggen dat het pas aan het licht is gekomen na realisatie.
Analoog:
«De heer Wellink: Wij hebben bij [stabiliteits]criterium C gekeken naar de vraag of
zich, los van criteria A en B, vanuit de financiële-stabiliteitssfeer zelfstandige risico’s
zouden kunnen voordoen. Wij hebben dus ook gekeken naar wat er op dat moment in
de wereld aan het gebeuren was en of door de ontwikkelingen op financiële markten
toch niet een op zichzelf gezien prudentieel gezond plan, onderuit gehaald zou kunnen
worden. Daarom is het zo belangrijk om te constateren dat dit oordeel gegeven is op 17
september, toen de crisis nog niet in volle omvang was losgebarsten.»76
Dat de volle omvang nog niet was bereikt is hier van geen belang. Een crisis komt
niet uit een blauwe hemel vallen, en is niet aan of uit. De val van de ABX index en de
afwaarderingen waren al vanaf begin 2007 te zien. Zie bijvoorbeeld de grafiek op p.
120/112 van nota bene het jaarverslag van DNB over 2007. De afwaarderingen
bedreigden de liquiditeit van ontelbare banken (criterium A: Is de bedrijfsvoering
gezond en prudent?). Er was geen enkele reden om aan te nemen dat de lopende
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71 RBS= Royal Bank of Scotland.
72 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 476 rechtsboven. De maatregelen worden niet
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73 Gespreksverslagen CDW Eerste reeks p. 476 linksonder.
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negatieve ontwikkelingen op korte termijn zouden stoppen of ombuigen. Wellink
noemt er ook geen enkele. In de gegeven omstandigheden was het plan niet gezond
maar uiterst riskant. Wellinks instemming kan alleen worden verklaard uit
ontoelaatbare ondeskundigheid of roekeloos optimisme.
Wellink doet alsof het alleen fout is gegaan als gevolg van dingen die hij niet kon
weten. Dat is dus onwaar. Combinatie van de indertijd bestaande kennis over het
financiële stelsel met informatie over de deelnemende banken kon alleen tot de
conclusie leiden dat de kans op mislukken aanzienlijk was. Voortzetting van de
lopende ontwikkelingen- vaak de meest waarschijnlijke mogelijkheid- was daarvoor
ruim voldoende.
Wellink geeft geen inzicht in de interne besluitvorming bij DNB. De commissie
vraagt er ook niet naar. Wellink maakt er alleen de volgende opmerking over: «Wij
hebben op een gegeven moment de disciplines die ik net noemde gecombineerd, de
toezichthouders, regelgevers, juristen en ook mensen binnen onze bank die toezien op
de financiële stabiliteit. Die mensen zijn samengekomen op 20 mei. Zij zijn samen tot
de conclusie gekomen dat de situatie niet zodanig bedreigend was dat er niet opgetopt
kon worden.».77 Waarom heeft de commissie het verslag van het overleg van 20 mei
2008 niet opgevraagd? Als de commissie de vragen in deze hoorzitting belangrijk
vindt, hoe is het dan mogelijk dat de commissie de besluitvorming binnen DNB niet
belangrijk vindt?
Wellink vindt dat er een Europese toezichthouder nodig is, die overal overheen kan
kijken.78 Maar alleen een wereldwijde toezichthouder kan (in beginsel!) al het nodige
zien. Dus waarom niet minstens een Europees-Amerikaanse toezichthouder? Of
moeten we daarvoor eerst een volgende crisis doormaken? Het belangrijkste lijkt echter
dat een Europese toezichthouder geen enkele garantie biedt als die zich net zo gedraagt
als de nationale toezichthouders in 1994-2007, of zoals de Fed, die immers het
Amerikaanse equivalent is van een Europese toezichthouder. Als de nationale
toezichthouders doen wat ze horen te doen, inclusief onderling informatie uitwisselen,
dan is een Europese toezichthouder helemaal niet nodig. Te meer omdat zo’n
organisatie taakverdelingsvragen oproept, en het risico van lacunes vergroot. Vergeet
ook de enorme taal/ communicatieproblemen niet.
Kortom: wat Wellink in de hoorzitting van 4 februari 2010 zegt doet niets af en
voegt niets wezenlijks toe aan die van 1 februari 2010. Door halve waarheden en
weglatingen bevestigt hij met uitspraken als de geciteerde het onjuiste beeld. Hij
herhaalt dat sommige dingen niet voorzien en voorzienbaar waren.
We zijn nu toe aan de zittingen onder ede.

DE HOORZITTING VAN VRIJDAG 2 DECEMBER 2011.
Deze zitting gaat over drie specifieke onderwerpen: ING, de kapitaalverstrekkingsregeling en de garantieregeling. De laatste twee zijn regelingen van de Nederlandse
overheid, bedoeld om banken in staat te stellen te blijven functioneren. Zonder
overheidssteun zouden ze waarschijnlijk failliet zijn gegaan.
“De heer Grashoff” is de heer H.J. Grashoff, lid van de CDW en van GroenLinks.
“De heer Haverkamp” is de heer M.C. Haverkamp, lid van de CDW en het CDA.
“Mevrouw Koşer Kaya” is mw. mr. F. Koşer Kaya, lid van de CDW en van D66.
Wellink liegt ten gunste van ING en DNB over een plicht van banken in
de VS.

«Mevrouw Koşer Kaya: […] Hoe beoordeelt u het optreden van ING in de periode
voorafgaand aan september 2008? […]
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De heer Wellink: Ik begrijp wat ING heeft gedaan. Men heeft ING Direct gecreëerd
in Amerika en uiteraard ook in andere landen. In Amerika werd men echter
geconfronteerd met heel specifieke wetgeving en met een snelle groei van de
spaargelden. Daar moest men iets mee doen. Dan ben je gebonden aan de eis dat 65%
in woninggerelateerde producten gaat.» 79
Volgens p. 189 van het Tweede rapport van de CDW is dit onwaar. De 65% hoeft
niet te worden besteed aan vastgoed gerelateerde producten, maar aan
consumentenkrediet. ING stopte de spaargelden in Alt-A hypotheken. De CDW zegt
hierover:
«Eind 2007 bestond 33% van de activa van ING Direct USA uit leningen
(voornamelijk zelf uitgegeven hypotheken) en 63% uit woninghypotheekobligaties.
Daarmee zat de bank dus ruim boven de wettelijke eis om minstens 65% van de activa
te investeren in Amerikaans consumentenkrediet. Een klein deel van de woninghypotheekobligaties van ING Direct USA (6% van de totale activa) was samengesteld
uit hypotheken van de semi-overheidsinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac. Het
grootste deel (43% van de totale activa) was samengesteld uit zogenaamde Alt-Ahypotheken. De Alt-A-portefeuille van ING Direct USA was, met eind 2007 een
nominale waarde van ongeveer 34 miljard dollar en een marktaandeel tot 5%, één van
de grootste ter wereld. ING Direct USA had daarmee ook het overgrote deel [85%,
volgens noot 3 van p. 189] van alle Alt-A-obligaties van ING in bezit.»80
ING had ook kunnen kiezen voor veiliger AAA hypotheekeffecten of andere
producten. ING gaf de voorkeur aan een hoger risico. Wellinks onwaarheid is in het
voordeel van ING en hemzelf. Hij merkt niet op dat ING een minder riskante keus had
kunnen maken. De (volledige) waarheid zou (meer) vragen hebben opgeroepen over
het toezicht van DNB op het risicomanagement van ING.
Dit zou een klein punt genoemd kunnen worden als Wellink dit soort “kleinere”
fouten en verdraaiingen ook in zijn nadeel zou maken. Maar dat doet hij niet.
Wellink schendt hier dus zijn eed: hij spreekt onwaarheid en zwijgt onder andere
over de alternatieven die ING had, over ING’s ondeugdelijke risicomanagement,81 en
over het toezicht van DNB op het risicomanagement. Deze zaken zijn van belang
omdat de hoorzittingen bedoeld zijn om oorzaken op te sporen en herhaling te
voorkomen.
Wellink liegt over het doel van het toezicht op het financieel stelsel.

“Wij willen een zo veilig mogelijk bankwezen”.
«De heer Wellink: Wij [= DNB en de Staat] hebben verschillende aanvliegroutes,
dat is duidelijk. Wij zijn de prudentiële toezichthouder en wij willen een zo veilig
mogelijk bankwezen.»82
Deze woorden zijn in strijd met de passieve en onnadenkende houding van Wellink
en DNB in 1995-2007 in het algemeen, en het negeren van waarschuwingen van de
GAO e.a. in het bijzonder.
Wellinks woorden zijn in strijd met zijn hieronder geciteerde bewering dat 100%
veiligheid weliswaar mogelijk is, maar moet worden opgeofferd aan het economisch
belang. Vanwege de tegenstrijdigheid is tenminste één van beide beweringen onwaar.
Indien Wellink bedoelt: “zo veilig mogelijk binnen de randvoorwaarde van een
goed werkende economie”:
a. dan was zijn bewering dubbelzinnig;
b. had hij duidelijker moeten zijn om een onjuiste interpretatie te voorkomen;
c. had hij bewijzen moeten geven, en met name moeten uitleggen waarom hij en
DNB zo vaak gezwegen hebben en passief zijn gebleven;
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d. had hij moeten aangeven hoe de balans (veilig financieel systeem)-(goed
werkende economie) bepaald kan of moet worden en waarom;
e. had hij nog steeds onwaarheid gesproken. Want van 1929-1950 en van 2008 tot
tenminste 2016 werkten de economieën van VS, Europa en de wereld zeer veel
slechter dan in het voorafgaande decennium. Met andere woorden: er is goede
grond voor de bewering dat onveiligheid van het financiële systeem zeer
nadelig is voor de economie (en de economie zelfs tot stilstand kan brengen);
f. had hij moeten uitleggen hoe de (schijnbaar) onrechtvaardige verdeling van de
kosten en baten over sociale groepen gerechtvaardigd kan worden. Want de
kosten en baten van de onveiligheden in het financiële stelsel 2000-2016 zijn
extreem ongelijk verdeeld.
Wellink en DNB hebben veel nagelaten dat mogelijk en nodig was om het stelsel zo
veilig mogelijk te houden, zelfs zonder de gegeven economische orde geweld aan te
doen. Ze hebben o.a. nagelaten uitvoering te geven aan de aanbevelingen van GAO en
CGFS. Ze hebben nagelaten risicovolle ontwikkelingen open te bespreken. Ze hebben
de risico’s van gemaakte aannames niet afgedekt. Wat Wellink in de hoorzitting van
1/2/10 zei over gold plating betekent dat DNB het niet veiliger wilde dan in het
buitenland. Ook daaruit volgt dat Wellink en DNB niet een zo veilig mogelijk
financieel stelsel wilden, maar een stelsel dat even onveilig is als dat van de VS en
andere staten. Allemaal zonder dat ter discussie te stellen, en zonder maatregelen te
nemen tegen de risico’s van deze keuze.
“Wij willen een zo veilig mogelijk bankwezen”. Maar toch ook weer niet.
Wellink: «Een tijdje geleden is er een artikel verschenen van Charles Goodhart.
Goodhart zegt: elke idioot kan het financiële stelsel veiliger maken. Hij heeft gelijk. Je
hoeft maar een kapitaalquotum van 100% te vragen en nog een aantal van die dingen
en dan heb je een veilig systeem. Je hebt dan echter een economie die niet meer werkt.
Je moet dus ergens een balans vinden. Ik heb dat steeds in goed overleg met [minister
van financiën] Wouter Bos gedaan.»83
Wellink onderschrijft dus de bewering dat iemand die het systeem veiliger wil
maken als “idioot” kan worden gebrandmerkt. Om de indruk te vermijden dat hij een
scheldwoord gebruikt om tegenspraak in de kiem te smoren had Wellink moeten
uitleggen wat er voor idioots is aan een veilig stelsel, of aan een stelsel waarin degenen
die schade veroorzaken die herstellen of vergoeden. Nergens anders is hij zo extreem
in zijn bewoordingen. Uitleg is te meer noodzakelijk omdat er geen enkel bewijs is van
de bewering dat de economie niet werkt als het financieel stelsel 100% veilig is. Een
artikel waarin Goodhart zegt of onderbouwt wat Wellink beweert was in juli 2016
onvindbaar. Andere referenties worden niet gegeven, en de CDW vraagt er ook niet
naar. Omgekeerd: hoe onveilig mag het systeem zijn om een draaiende economie te
houden? Hoe specificeer je de (on)veiligheid? En wat betekent in dit verband: “een
werkende economie”?
Hoe vond Wellink, of hoe vonden Bos en Wellink, de balans? Hoe en waar
verantwoordde hij de keuze? Hoe beheerde hij de extra risico’s (de prijs voor de
“werkende” economie)? Zijn de aannames en de redenering achteraf juist gebleken? Is
dit iets dat in achterkamertjes mag worden beslist, zonder openbare verantwoording?
De CDW heeft nagelaten over het “goede overleg” te informeren bij Bos. Voor zover
valt na te gaan heeft ze niet geprobeerd de woorden van Wellink te controleren.
Is de passiviteit van DNB misschien gevolg van de bedoelde balans? Had de
passiviteit van DNB de instemming van Bos? De parlementaire (!) commissie stelt hier
geen vragen over.
Wil Wellink beweren dat de economie van na de crises van 1929 en 2008 werkt?
Zonder meer informatie en bewijs kan niet worden geconcludeerd dat doen en laten
van Wellink en DNB verklaard kunnen worden uit een compromis (veilig financieel
stelsel) - (goed werkende economie). Al was het maar omdat het bewuste artikel van
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Goodhart recent lijkt, en de passiviteit van Wellink en DNB al in 1998 geconstateerd
kan worden.
Wellink zegt hier dat hij niet streefde naar een zo veilig mogelijk financieel stelsel,
maar in overleg met Bos een compromis heeft gesloten. Eerder beweerde hij dat hij wel
naar een zo veilig mogelijk stelsel streefde. Dus tenminste één van de beweringen is
onwaar.
Volgens Wellink heeft geen verstandig mens de crisis voorzien.

“We hebben liquiditeitscrisis en systeemcrisis niet voorzien”.
«De heer Wellink: […] De crisis kan eigenlijk in drie fasen worden ingedeeld: een
liquiditeitscrisisfase, een solvabiliteitscrisisfase en een systeemcrisisfase. Ik denk dat je
moet concluderen dat wij allemaal verrast waren door de liquiditeitscrisis in augustus
2007. Deze fase heeft geduurd tot in 2008 en is geleidelijk overgegaan in een
solvabiliteitscrisis in individuele landen, bij individuele bedrijven. Gedurende deze fase
is echter niet gezien dat er een systeemcrisis zou ontstaan. Niet alleen wijzelf hebben
dat niet gezien- behalve de Nederlandsche Bank heeft ook de Nederlandse overheid dit
niet gezien, want de regering heeft op 16 september nog een begroting ingediend met
een groeivoet van 1,25% voor 2009- maar ook wereldwijd is dit niet gezien.»84
De toezichthouders in de VS en Nederland wekten inderdaad de indruk dat ze
verrast werden. Maar als dat geen toneelspel was kan het alleen door domheid komen.
En het is onwaar dat “wij allemaal” verrast waren. Zowel de GAO, OFHEO en CGFS
hadden de risico’s en scenario’s immers expliciet aangeduid. Ieder deskundige had hun
redeneringen moeten kunnen reproduceren. Iedereen die het financieel stelsel enigszins
begreep kon bedenken dat een serieuze verstoring tot een crisis kon leiden. Het is
evident dat devaluatie van hypotheekeffecten zowel het risico van een liquiditeitscrisis
als een solvabiliteitscrisis sterk vergroot.
De toekomst is nooit zeker. Precieze voorspellingen zijn meestal onmogelijk. De
tekst doet alsof gedacht mag worden in termen van zekerheden in plaats van kansen.
Dat is onjuist, en getuigt van incompetentie op financieel economisch gebied.
Kenmerkend voor risico’s is dat ze onzeker zijn, en onzekere aspecten hebben.
Daardoor weet je nooit precies wanneer en hoe ze gerealiseerd worden. Een werkelijk
deskundige kon hoogstens verrast zijn door specifieke omstandigheden, maar niet door
het feit of de hoofd(oor)zaken van een crash of crisis. Wellinks uitspraken zijn
misleidend of zonder meer onjuist omdat ze eenduidige in plaats van probabilistische
ontwikkeling veronderstellen. In situaties waarin niet te zeggen valt of gebeurtenissen
wel of niet zullen optreden, en gedacht moet worden in termen van kansen en risico’s,
is gebruik van het woord “verrassen” misplaatst en misleidend. Als het risico van een
bepaalde soort gebeurtenis bestaat houd je rekening met realisatie, ook al weet je in het
algemeen niet wanneer en in welke vorm realisatie zal optreden.
De riskante processen waren al in de LTCM mini-crisis van 1998 zichtbaar. Met
andere woorden: het risico bestond niet alleen theoretisch, maar was ook empirisch
geconstateerd. Alleen vergeetachtige ondeskundigen, en mensen die meer geloof
hechten aan onjuiste dogma’s dan aan de werkelijkheid en gezond verstand, konden
dus verrast worden.
De Nederlandse overheid kan de kans van een crisis gezien hebben, en desondanks
een groeivoet van 1,25% verwacht hebben. Het rekenen met zo’n groeivoet betekent
niet dat het risico niet is onderkend. Wellinks redenering is onjuist. Hij lijkt niet in staat
tot redeneren over onzekere zaken.
Als Wellink het negeren van het risico-karakter in de hoorzitting mocht verdedigen
door te zeggen dat hij de zaken niet “onnodig gecompliceerd” wilde voorstellen, dan
kan worden tegengeworpen dat de bewering van vereenvoudiging aanvechtbaar is,
omdat zijn wijze van vereenvoudigen tot een onjuiste voorstelling van zaken leidt.
Vanwege zijn eed had hij de vereenvoudiging moeten melden, en op zijn minst ook
moeten aanduiden hoe het echt zit.
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Conclusie. De terminologie “niet gezien” is misleidend. Ze getuigt van onprofessioneel denken in termen van zekerheden of wel-niet in plaats van waarschijnlijkheden, en
negeert het feit dat alle relevante risico’s bekend waren. Ruim voldoende om ze tijdig
te kunnen verminderen of elimineren. Wellink geeft een valse voorstelling van zaken.
“De kapitalisatie was aan de maat, en behalve de eeuwige profeet had niemand een
crisis voorzien”.
«De heer Wellink: In de tweede helft van 2008 waren de financiële instellingen
gekapitaliseerd op een wijze die naar de normen van die tijd gewoon aan de maat
waren, zonder meer aan de maat. Toen wij in de systeemcrisisfase kwamen ... Ik zei al
dat niemand deze fase voorzien heeft. Er zijn altijd profeten die weten hoe de wereld
van morgen eruitziet, maar behoudens de profeten ...
De heer Haverkamp: Die waarschuwen ook voor zeven magere jaren en zeven vette
jaren.
De heer Wellink: Ik heb zelf ook gewaarschuwd. Kijkt u naar de persconferentie
van 2008. In april 2008 heb ik knalhard gezegd: de kredietcrisis is nog lang niet
afgelopen en het beeld zal nog verder verslechteren. In december 2008 heb ik, toen de
ramingen van het Centraal Planbureau op –0,75% uitkwamen, gezegd: het is nog lang
niet afgelopen. Tijdens al die fasen- ik moet dit er eerlijk bij zeggen- heeft niemand
van ons gedacht dat het vervolgens zo ver uit de hand zou lopen als het gelopen is. Er
begon een perceptie in de markt te ontstaan, met name vanaf het najaar van 2008, toen
de systeemcrisis begon, dat het kapitaalniveau in het bankwezen te laag was. Deze
perceptie hadden wij uiteraard ook.»85
“Normen van die tijd”. Dit kan waar zijn als Wellink de formele normen bedoelt.
Hij had dat dan expliciet moeten zeggen. Namelijk omdat die normen zeer aanvechtbaar zijn. Er was geen enkele steekhoudende reden om aan te nemen dat de geldende
kapitaaleisen garant stonden voor een veilig en gezond financieel stelsel. Bovendien
was DNB niet alleen verantwoordelijk voor de naleving van formele normen. De
normen waren een middel, niet het doel. DNB was verantwoordelijk voor financiële
stabiliteit. De formele normen kunnen onvoldoende zijn voor stabiliteit. Ze hadden
geen steekhoudende gronden. Ze waren een politiek compromis. DNB heeft ze nooit
bekritiseerd. Wellink vertelt niet wat het DNB-beleid ten aanzien van de Nederlandse
banken was. Dat hij geen hogere normen hanteerde vanwege het anti-goldplating
beleid. Wellink geeft daarom een wezenlijk onvolledig beeld. Hij had moeten
opmerken dat de formele normen natte vingerwerk zijn, en dat hun effectiviteit beperkt
was.86 Dat ze geen enkele garantie geven.
De DNB jaarverslagen en OFS rapporteren geen waarschuwingen en voorstellen
voor acties die, als er deugdelijk op gereageerd zou zijn, de omvang van de crisis zou
hebben verminderd. De commissie had naar verwijzingen moeten vragen. De
impliciete bewering dat DNB kan volstaan met waarschuwen is bovendien onjuist. Het
niet nemen van maatregelen en het niet doen van voorstellen in 1998-2007 zijn
essentiële omissies. Want Wellink is niet aangesteld om waarschuwingen te geven als
het stelsel al onbeheersbaar is geworden, maar om ervoor te zorgen dat het systeem
goed blijft functioneren.
Wellink spreekt zichzelf tegen. Er waren kennelijk wel degelijk “profeten”. Als er
profeten zijn geweest mag je niet (onder ede) verklaren dat niemand de crisis heeft
voorzien. Hij noemt de profeten niet. Aangezien er ook gezaghebbende profeten waren
is dit een essentiële omissie. Uiteraard vermijdt Wellink door zo’n omissie onbeantwoordbare vragen. Ondertussen denigreert hij de profeten door zijn manier van
spreken. Hij geeft geen rechtvaardiging voor het negeren van profeten. In de DNB
jaarverslagen en OFS zijn noch de GAO rapporten noch die van OFHEO of CGFS
besproken, laat staan weerlegd.
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Gespreksverslagen CDW Tweede reeks pp. 1259-60.
De veiligheid van het financiële stelsel wordt niet alleen bepaald door kapitaaleisen, maar onder
andere ook door de transparantie die noodzakelijk is voor risicomanagement, door deugdelijk
toezicht- dat ertoe kan bijdragen dat risico’s betrouwbaar worden afgedekt- en door het perspectief
van (ook persoonlijk) faillissement en straf bij disfunctioneren.
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In het begin van de hoorzitting van 1/2/10 beweerde Wellink dat hij al vanaf 2000
had gewaarschuwd. Nu noemt hij alleen 2008. Waarom vraagt de commissie niet om
uitleg?
Conclusie. De geciteerde antwoorden suggereren dat de crisis niet voorzien was, dat
er pas na de val van Lehman reden was om te twijfelen aan de adequaatheid van de
Bazelse normen, en dat Wellink relevante waarschuwingen heeft gegeven. Dit is
allemaal onwaar. Wellink geeft een wezenlijk onjuist beeld.
“Ons voorspelvermogen moet worden vergroot”.
«De heer Wellink: [...] Nu hebben wij geconcludeerd dat wij het niet voorzien
hebben. [...] Laten wij vooral- dit is voor mij een gigantisch belangrijke les- ons
voorspelvermogen over crises sterk vergroten. Dan raken wij aan macroprudentieel
beleid, interacties tussen instellingen en de economie. Daar weten wij gewoon te
weinig van. De economie is een complex systeem dat wij onvoldoende doorgrond
hebben.
De heer Grashoff: U blijft bij uw stelling: u kon het niet voorzien.
De heer Wellink: Wij hebben het niet voorzien.
De heer Grashoff: Kon u het voorzien?
De heer Wellink: Mag ik u eens een heel gek voorbeeld geven. Ik las een aantal
stukken over de garantieregeling. Toen zag ik in 2008 ineens dat Ierland en
Griekenland de eerste twee landen waren die een volledige garantie van de balans
gaven. Toen ging er ineens een lichtje bij mij branden. Het was 2008. Ik dacht: verrek.
Had dat niet een signaal moeten zijn dat die landen mogelijk de zwakste landen waren
in onze regio omdat ze zo snel een balansgarantie moesten geven? Twee jaar erna
waren ze de eersten die in de grote crisis terechtkwamen. Ons vermogen om al deze
signalen beter te verwerken en in een breder verband te zien, moet sterk vergroot
worden. Wij hebben daar nu ook institutioneel oplossingen voor gevonden. Of dat de
eerste jaren voldoende oplevert, weet ik niet, maar bijvoorbeeld in Europa hebben wij
de European Systemic Risk Board [ESRB] gecreëerd. Dit comité gaat zich met dit
soort vragen bezighouden. In Amerika heeft men hiervoor een institutionele oplossing
gevonden, net als bij de centrale bank in Engeland. Dat is zo wezenlijk, want wij
kunnen natuurlijk eindeloos vragen waarom iets niet gedaan is. Ik vind het ook terecht
dat je je dat afvraagt. Nog belangrijker is echter de vraag waarom je het niet gezien
hebt. Wij zijn allemaal verstandige mensen. Als wij het gezien hadden, hadden wij het
gedaan.
De heer Grashoff: Maar u hebt niet gezien.
De heer Wellink: Ik heb deze kredietcrisis als systeemcrisis voor Lehman Brothers
niet gezien. Eerlijk gezegd bevind ik mij in goed gezelschap, namelijk de rest van de
wereld.
De heer Grashoff: Dank u wel.»87
In de eerste alinea suggereert Wellink dat deze crisis niet voorspeld is en kon
worden. Dit is onjuist. De risico’s, en de scenario’s die zich zouden afspelen na
realisatie van die risico’s, waren bekend. De GAO rapporten 1994-1999 zijn afdoende
bewijs. Dat “wij” dit niet hebben voorzien is op zijn best een klein deel van de
relevante waarheid. De opmerking kan bedoeld zijn om de indruk te wekken dat het
alleen maar logisch is dat Wellink en DNB in het voortraject passief zijn geweest.
De financiële geschiedenis geeft geen aanleiding om te denken dat crises de wereld
uit zijn. Integendeel: ook de gebeurtenissen van de laatste twintig jaar geven alle reden
om aan te nemen dat de kans op een crisis substantieel is.88 Zie hoofdstuk 3.
Wellink geeft geen antwoord op de vraag of hij het had kunnen voorzien. Dit is in
strijd met het vertellen van de volledige waarheid en de eed. Het verhaal dat hij wel
vertelt versterkt de eerdere suggestie van het “niet gezien” en gebrekkig voorspelvermogen. Het onjuiste beeld wordt benadrukt.
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Gespreksverslagen CDW Tweede reeks pp. 1309-10.
De CDW had Wellink kunnen vragen of hij niet bekend was met het verschijnsel crisis. De
commissie had Wellink kunnen ondervragen over crisismechanismen. Over wat er zou gebeuren als
de zeepbel van de huizenprijzen zou knappen.
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De misleiding is van groot belang. Het probleem is namelijk niet onvoldoende
kennis van crashes, crises en risico’s. Gezaghebbende rapporten tonen aan dat dit niet
het probleem was. Het probleem is het negeren van die kennis, de intolerantie voor
andersdenkenden, en het gebrek aan competentie en integriteit- het liegen zoals hiervan de topfunctionarissen.89
De tekst over de European Systemic Risk Board is misleidend omdat hij suggereert
dat dit type werk eerder niet werd gedaan. In feite is de nieuwe ESRB een doublure die
alleen verwarrend en vertroebelend kan werken.90 IMF, ECB, de Ierse, Zwitserse en
andere centrale banken, en zelfs DNB publiceren al jarenlang stabiliteits-rapporten.91
Dat was het probleem niet. Er is geen enkele noodzaak voor nog zo’n publicatie.92 (De
coördinatie en verspilling zijn duidelijk wèl problemen). De oprichting van een ESRB
moet mogelijk gezien worden als een samenzwering. Het enige echte doel kan namelijk
zijn: misleiding van het publiek door te suggereren dat hier onvoldoende aan werd
gedaan, en dat dit probleem hiermee is opgelost.
Het was zeker wel een probleem dat de Fed zijn verantwoordelijkheid voor
stelselrisico- ondanks de formele plicht en de waarschuwing van de GAO- stelselmatig
negeerde. En dat het Amerikaanse Congres daar bewust niets aan deed. Dit was niet
alleen een probleem voor het financiële stelsel van de VS maar de hele wereld (dat was
logisch, en is door de crisis ook in de praktijk gebleken). Andere toezichthouders
hadden moeten protesteren, of het in ieder geval als extra risico signaleren. Dat hebben
ze niet gedaan.
De verzinsels van Wellink laten zien dat een ondeugdelijke analyse ertoe kan leiden
dat een niet bestaand probleem (gebrek aan aandacht voor stelselrisico) wordt
aangepakt, en het echte probleem (de misleidende houding en passiviteit van toezichthouders) blijft voortbestaan.
Samenhangend met incompetentie en gebrek aan integriteit lijkt er de dwaze
opvatting te bestaan dat toezichthouders geen verschillen van mening mogen tonen.
Niet gebrek aan kennis en begrip zijn het probleem, maar het gebrek aan integriteit
(openheid) en competentie van de autoriteiten. Hun politieke in plaats van inhoudelijke
besluitvorming.
Het is onwaar dat we allemaal verstandige mensen zijn. Wellink spreekt zich
bovendien tegen. Zijn ook de profeten verstandig? Zo ja, dan heeft Wellink alsnog iets
uit te leggen.
Conclusie. Wellink beweert hier impliciet dat de crisis niet voorspeld is, en dat het
aan ons gebrekkige voorspelvermogen geweten moet worden dat de crisis niet
voorkomen werd. Dit is onjuist: het risico was bekend, en het probleem was dat de
toezichthouders niets of vrijwel niets deden om de risico’s te verminderen. Het
probleem zat hem in hun onverantwoordelijke opstelling. Wellink geeft een valse
voorstelling van zaken. Zijn leugens betreffen een kernprobleem: het disfunctioneren
van het toezicht in de voorgeschiedenis van de crisis.
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Waarom heeft de CDW Wellink niet ondervraagd over de GAO en CGFS rapporten? Had niemand
in DNB die gelezen? Was dat niet naar boven gecommuniceerd? Hoe kan dat? Is dat onderzocht?
Waarom gaat CDW dat niet direct bij DNB na, met voorbijgaan van het “management”? Heeft
niemand bij DNB gezien dat de Fed ondanks zijn taak niks aan systeemstabiliteit deed, ondanks
analyses en waarschuwingen van de GAO?
90 Er is al heel veel verdubbeling op het gebied van financieel economische informatie en advies. (Het
woord “verdubbeling” onderschat het probleem schromelijk). De instanties negeren elkaar 100%. Er
was sinds 1999 ook een Financial Stability Forum (FSF), in 2009 herdoopt tot Financial Stability
Board. Zie ook de Bijlage DNB rapporten. De FSF had o.a. een coördinerende taak. Bron: http://www.financialstabilityboard.org.
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Voor wat meer detailinformatie zie de subparagraaf Conclusies van bestudering van DNB
jaarverslagen en OFS van hoofdstuk 2.
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Probleem is wel dat de analyses werden gemaakt door onvoldoende capabele of integere personen,
die waarschijnlijk onvoldoende vrijheid kregen. Er was en is geen openheid. Analyse van beide
financiële crises suggereert dat dogmatische en politieke doelen onschendbare prioriteit kregen.
Risico’s werden niet gemanaged: toezichthouders gingen uit van de onfeilbaarheid van hun bazen. De
repressieve houding van de top van de Amerikaanse supervisors en het Amerikaanse ministerie van
financiën is bewezen door de feiten, en de andere toezichthouders hebben geen merkbare oppositie
geleverd.
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Wellink suggereert dat het probleem zit in het “niet zien”, en niet in
onvoldoende analyse en adequaat reageren op waarschuwingen.

«De heer Wellink: [...] Als je kijkt naar het verleden, kun je je afvragen waarom
men bepaalde dingen op dat moment niet gedaan heeft. Je kunt je ook afvragen
waarom men de dingen niet gezien heeft. Als men gezien had hoe het in september en
oktober zou gaan, had men ongetwijfeld maatregelen getroffen. Als wij het gezien
hadden, hadden wij ongetwijfeld andere dingen gedaan. De cruciale vraag is dus:
waarom zie je bepaalde dingen niet? Daar moet je je aandacht op richten. Immers, als
je het zover weet te brengen dat je al die dingen ziet, neem je andere maatregelen.»93
De gebeurtenissen rond de LTCM mini-crisis en de affaire Brooksley Born zijn in
strijd met de bewering dat het probleem zit in het (niet) zien. Zowel de GAO-rapporten
van 1994-1999, de affaire Brooksley Born, het OFHEO stelselrisico-rapport en enkele
CGFS-rapporten laten zien dat men de risico’s wel degelijk heeft gezien. Wellink
suggereert hier een onwaarheid.
Het herhaalde “ongetwijfeld” is onjuist: er is zeer goede reden voor twijfel. Er was
wel degelijk op de risico’s gewezen, maar Wellink en DNB deden desondanks niets.
De vraag is niet waarom het risico niet gezien is, maar waarom de betreffende
rapporten, waarschuwingen en aanbevelingen door Wellink en andere toezichthouders
zijn genegeerd, en/of waarom zij repressief, ondoeltreffend of incompetent hebben
gereageerd. Dát het negeren van de waarschuwingen en de toenmalige reactie
onverdedigbaar zijn kan worden opgemaakt uit de afwezigheid van een bespreking, uit
het feit dat na de crisis niemand heeft geprobeerd het negeren te verantwoorden, en uit
het feit dat Brooksley Born achteraf gelijk is gegeven.94 Het is dus onwaar dat er
anders gereageerd zou zijn als men de dingen had gezien. De dingen zijn wel degelijk
gezien en er zijn maatregelen voorgesteld, maar er is niks gedaan. Wat Wellink zegt
over september en oktober is met andere woorden in strijd met de ervaring en
misleidend. Op eerdere waarschuwingen hadden de toezichthouders ook niet
(constructief) gereageerd.
De te beantwoorden (cruciale) vraag is waarom de toezichthouders zo inadequaat
gereageerd hebben terwijl ze goed onderbouwd gewaarschuwd zijn. Door zijn valse
voorstelling van zaken verhindert Wellink het stellen en beantwoorden van deze vraag.
Belangrijke andere vragen in dit verband zijn waarom er incompetente leugenaars
worden benoemd als hoofd van toezichthoudende instanties, en waarom onderzoekscommissies hun incompetentie en bedrog niet ondubbelzinnig aan de kaak stellen.
Conclusie. Wellink liegt, en geeft een valse voorstelling van zaken. Hij was wel
gewaarschuwd, maar deed niets. Het probleem zit niet in niet zien, maar in ontkenning
en niets doen. Zijn leugens zijn van vitaal belang, omdat ze aanpak van een
hoofdoorzaak van de crisis, het dogmatische consensusbeleid van de toezichthouders
en hun repressieve houding tegenover andersdenkenden, verhinderen.

DE HOORZITTING VAN DONDERDAG 8 DECEMBER 2011.
Deze zitting gaat over crisismaatregelen ten aanzien van Icesave en ABN AMRO.
Er zijn ook nog wat vragen over ING.
“Mevrouw Vermeij” is mw. drs. R.A. Vermeij, lid van de CDW en de PvdA.
Misleidend gebrek aan openheid over evaluatie eigen functioneren DNB.

«Mevrouw Vermeij: Voordat ik het stokje overdraag aan de voorzitter, heb ik nog
een laatste vraag aan u, mijnheer Wellink. Heeft er binnen de Nederlandsche Bank een
grondige evaluatie plaatsgevonden van het functioneren tijdens de diverse ingrepen?
De heer Wellink: Wij hebben in ieder geval een paar grondige evaluaties gehad.
ABN AMRO is in het rapport-Lieverse bekeken. Uiteraard hebben wij ook intern naar
93
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Gespreksverslagen CDW Tweede reeks p. 1283.

Getuige bijvoorbeeld haar lidmaatschap van de Amerikaanse onderzoekscommissie
FCIC.
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dat rapport gekeken. Wij hebben rapporten over Icesave gehad. Wij zullen uiteraard uw
evaluaties krijgen en wij hebben die van de commissie-De Wit gehad. Wij hebben wel
een hoop dingen tijdens de tocht gedaan. Tijdens de rit heb ik steeds aan de mensen
gevraagd: welke lessen kunnen wij leren? Dat is een vorm van evaluatie. Dat is vrij
systematisch gedaan. Welke lessen kunnen wij leren van wat er precies gebeurd is?
Een voorbeeld is de heel concrete vraag welke les je als toezichthouder kunt trekken uit
de ABN AMRO-casuspositie. Er zijn dus evaluaties geweest. Wij hebben ook een
evaluatie gehad- deze is in boekvorm gepubliceerd; met al die paarden op de omslagover de manier waarop wij de hele crisis hebben zien ontstaan en hoe wij daartegen
aankijken. Ik heb zelf wel eens gedacht dat het ontzettend goed zou zijn- dit is echter
een vreselijk ingewikkeld project- om zo’n heel concrete casuspositie als ABN AMRO
nog eens tot in het kleinste detail uit te spitten als les voor de toekomst. Ik zeg dit niet
om in discussie te gaan met de parlementaire enquêtecommissie, maar voor de
toezichthouder zijn er allerlei vragen blijven liggen die nog niet aan de orde zijn
geweest. Moet je, om een paar voorbeelden te geven, wel een cash bod van deze
omvang toestaan? Moet je wel vijandige overnames toestaan als er niet voldoende due
diligence is geweest? Dat zijn allemaal vragen die wij eigenlijk nog niet beantwoord
hebben en waar naar mijn gevoel eens heel goed gekeken kan worden.
Mevrouw Vermeij: Ik draag het stokje over aan de voorzitter. Ik ben wel benieuwd
naar de titel die u voor dat boek in gedachten hebt: een bank in brokken?».95
De eerste zin van Wellinks antwoord, «Wij hebben in ieder geval een paar grondige
evaluaties gehad.», is een voorbeeld van een politiek antwoord: schijnbaar het
gewenste antwoord, maar bij nader inzien dubbelzinnig en nietszeggend. Wellink doelt
hier op externe evaluaties, terwijl mw. Vermeij duidelijk had gevraagd of er “binnen
DNB” een grondige evaluatie had plaatsgevonden. Het antwoord had moeten luiden:
“Nee”.
Het boekje met de paarden voorop heeft de titel “In het spoor van de crisis”. Dat
geeft echter geen evaluatie van het functioneren van DNB. Op p. 7 staat zelfs: “Deze
bundel concentreert zich op achtergrondinformatie van feitelijke aard. Zij gaat niet in
op te trekken beleidslessen”.96
Conclusie uit de onnodig lange beantwoording is: er is door DNB zelf niet serieus
geëvalueerd. Er is ook niks van te zien in de jaarverslagen of andere documenten van
na de crisis. De voorbeelden van vragen als over het toestaan van een cash bod zijn in
de gegeven context volslagen irrelevant.
Het gebrek aan helderheid en openheid kan alleen maar opzettelijk zijn: om
onvoldoende functioneren te maskeren. Wellink had ook kunnen zeggen: “Nee, dat was
niet nodig, want er waren al verschillende goede evaluaties door anderen beschikbaar.”
(Gesteld dat dat het geval was!)
Het nu volgende dient ter ondersteuning van het bovenstaande.
DNB jaarverslag 2009 is gedateerd 24 maart 2010. Het jaarverslag bevat een
hoofdstuk 8, Bedrijfsvoering en verantwoording.97 Paragraaf 8.3 gaat over
Onderzoeken. Deze paragraaf heeft de volgende subparagrafen:
1. Onderzoek Icesave
2. Parlementair onderzoek
3. Onderzoek DSB bank
4. Onderzoek Algemene Rekenkamer98
5. Evaluatie uit hoofde van Wet op het financieel toezicht
Dit alles staat op de pp. 140-144 (geen 4 blz). Er staat niets over zelfevaluatie.
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Gespreksverslagen CDW Tweede reeks p. 1626.
Er kan niet digitaal uit de pdf-versie gekopieerd worden.
97 Ook uit dit jaarverslag kan niet digitaal worden gekopieerd.
98 Het jaarverslag geeft een afstandelijke samenvatting van het rapport over Fase I van het onderzoek
van de Rekenkamer. Te weten dat naar het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële
markten.
96
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DNB jaarverslag 2010 is gedateerd 30 maart 2011. Paragraaf 5.9, Onderzoek,
beslaat de pp. 110-113.99 Het inleidende subparagraafje besluit met:
«Van de reeds afgeronde externe onderzoeken- ook waar het gaat om onderzoeken
van voor 2010- heeft DNB de aanbevelingen in kaart gebracht, benodigde actiepunten
geformuleerd en de uitvoering daarvan ter hand genomen. De opvolging van de
aanbevelingen wordt nauwgezet bewaakt. DNB is een kritische en lerende organisatie
en heeft als beleid dat onderzoeken plaatsvinden als daartoe aanleiding is.»
Dit is representatief voor de stijl van alle rapportages over onderzoeken (=
evaluaties). De lezer moet het verder maar geloven.
De paragraaf Onderzoek heeft de volgende subparagrafen:
1. Parlementair onderzoek (= het onderzoek door de CDW)
2. Onderzoek DSB bank
3. Onderzoek Algemene Rekenkamer100
4. Evaluatie uit hoofde van Wet op het financieel toezicht
5. FSAP IMF (= «Financial Sector Assessment Program: een regulier programma
van het IMF waarin ervaren experts onderzoek doen naar de stabiliteit van de
financiële sector en de kwaliteit van het toezicht»)
Op p. 112/106 wordt verslag gedaan van de resultaten van de evaluatie uit hoofde
van de Wet op het financieel toezicht. Het verslag is weinigzeggend. Het maakt niet
duidelijk wat de evaluatie concludeert over de kwaliteit van het functioneren van DNB.
In het verslag van het IMF onderzoek staat:
«De voorlopige resultaten van het onderzoek van het IMF laten zien dat de
Nederlandse financiële sector goed in staat lijkt te zijn om schokken op te vangen.
Tevens wordt de kwaliteit van het toezicht in Nederland als goed beoordeeld ten
opzichte van internationaal erkende standaarden. Het toezichtraamwerk is sinds 2004
[toen IMF een soortgelijk onderzoek heeft gedaan] in belangrijke mate versterkt en met
het Twin Peaks-model loopt Nederland internationaal voorop.»101
In de reacties van DNB op het onderzoek van CDW en de crisis staan veel mooie
woorden. Een positiever oordeel over de reacties is niet mogelijk, omdat niet duidelijk
is wat er achter de woorden schuilgaat. Er is goede reden voor twijfel. Wat daar het
meeste aanleiding toe geeft is de volkomen afwezigheid van blijken van besef van
grote fouten. Om die reden kan niet vertrouwd worden op verbetering.102 De verwerpelijke en tot pessimisme stemmende houding van het DNB management blijkt duidelijk
uit de inleiding van het hoofdstuk Toetsingskader in het rapport Van analyse naar actie.
Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB van augustus 2010:
«Hoe doen wij het als toezichthouder: waar zijn we goed in, wat kan en moet beter?
De opvatting over wat goed toezicht omvat is in de tijd, door gewijzigde maatschappelijke opvattingen maar ook door ontwikkelingen binnen de financiële sector
zelf, aan verandering onderhevig. Veel van wat vijf jaar geleden nog als gebruikelijk en
adequaat werd gezien, is dat nu niet meer. Het is daarom zaak voor het optreden als
toezichthouder een referentiekader te hanteren dat recht doet aan de ontwikkelingen in
de afgelopen jaren.»
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Bij dit DNB jaarverslag is kopiëren uit de inhoud wèl toegestaan.
Op p. 112/106 staat hierover: «Fase II valt op haar beurt in twee delen uiteen. Het eerste deel richt
zich op de opzet van het toezicht van DNB op banken, in het bijzonder het toezicht op
kapitaalbuffers. Dit deel is in het verslagjaar afgerond.». DNB zegt er verder niets over. De rest van
het subparaafje (van in totaal een derde bladzijde) is gewijd aan de opzet van het tweede deel van
Fase 2. Vergelijk deze extreem summiere rapportage met de volgende bewering in het rapport Van
analyse naar actie. Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB: «Daarnaast wordt gewerkt aan
een verbetering van de communicatie met het publiek, binnen de grenzen van de wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van verantwoording, maar ook om het
publiek meer inzicht te geven in wat het van ons mag verwachten.» (p. 14).
101 P. 113/107. Het jaarverslag vervolgt: «Het IMF heeft tevens een aantal aanbevelingen gegeven.
Deze hebben onder andere betrekking op voldoende beschikbaarheid van financiële gegevens, het
waarborgen van de onafhankelijkheid, het toezicht op (internationale) groepen en het versterken van
het crisismanagement. DNB zal actief invulling geven aan deze aanbevelingen.»
102 Deze bewering wordt gesteund door de verslagen van het onderzoek van de Algemene
Rekenkamer in de DNB jaarverslagen 2009 en 2010. Zie hierboven.
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Er wordt nergens in het rapport aangegeven wat er in 1998-2007 niet goed genoeg
of verkeerd is gedaan, en hoe dat toen had gemoeten.
Uiteraard staan er in het citaat vooral onwaarheden, of op zijn best misleidende
halve waarheden. Want er is niks wezenlijk veranderd in de ideeën over wat goed
toezicht is. Niet alleen nu maar ook in het verleden ging het om een veilig stelsel, en
het verhinderen van crises en hun gevolgen. De titel van het Plan van aanpak: “Van
analyse naar actie” is onjuist en misleidend: een analyse is niet te vinden.
Er is dus geen bewijs voor een deugdelijke zelfevaluatie van het eigen functioneren
1998-2007 door DNB, terwijl de beschikbare documenten laten zien dat een eventuele
evaluatie of analyse ondeugdelijk was. En dus dat Wellink ook hier een onjuist beeld
gaf.
Herhaling van onwaarheden. Opnieuw beweert Wellink dat de crisis
nieuwe inzichten heeft gebracht terwijl die in de toezichtliteratuur van
jaren geleden al te vinden zijn.

«De voorzitter: Dan wil ik met u nog even teruggaan naar de afgifte van de
verklaring van geen bezwaar in september 2007 die u samen met de minister van
Financiën hebt ondertekend. [Voor overname door Fortis, RBS en Santander van ABN
AMRO Bank (AAB)].103 In het verhoor van de tijdelijke commissie hebt u de
beroemde uitspraak over de gaatjes gedaan: als u ook maar een heel klein gaatje had
gevonden, had u er een stokje voor gestoken. Achteraf kijkend naar de verdere
ontwikkelingen en de afgifte van de verklaring van geen bezwaar, heb ik de volgende
vraag. Na september 2007 ziet men dat de financiële gezondheid van de overnemende
partijen al binnen een jaar, dus voor de val van Lehman, in twee van de drie gevallen
leidt tot aanzienlijke problemen. Ik heb het dan over Fortis en de door uzelf uitvoerige
toegelicht [sic] Royal Bank of Scotland; de A-toets in feite.104
De heer Wellink: […] Laat ik beginnen met de vraag of wij toen hadden kunnen
voorspellen- dat is hoe dan ook relevant, maar ik ga verder dan dat- dat wij in een
financiële stabiliteitscrisis zouden komen die alles wat er in het bankwezen gebeurd is
nog versterkt heeft. […] Wij hebben nu immers in Europa een crisis in de financiële
sector en in de overheidssector die wij twee jaar geleden gewoon niet voorzien hebben.
Dat betekent dat wij veel input moeten leveren om de werking van het systeem beter te
begrijpen. Maar er is meer. Met de kennis van nu kun je op basis van wat je geleerd
hebt, je ook afvragen of je niet meer had moeten weten van de andere partijen. Het
antwoord hierop is: ja. Dan is de vraag: waarom heb je er niet meer van geweten?
Omdat er toch nog een gesplitst systeem van toezichthouders is waarin elke toezichthouder kaarten tegen zijn borst kan houden en in onvoldoende mate informatie
uitwisselt. Ik was geschokt, wil ik u eerlijk zeggen, toen ik met grote vertraging hoorde
dat in de week waarin wij onderhandelden over het uitlichten van ABN AMRO, een
van de drie «im Bunde», RBS, 46 mld. pond steun aan ELA nodig had.105 Moet je niet
veel meer weten van andere partijen? [...]
Verder zijn er nog lessen- maar die zitten in een breder verband- die van doen
hebben met de vraag hoe je het risico kunt verminderen dat er iets misgaat. Dan gaat
het over buffers. Ik denk dat de buffers in het stelsel een stuk groter moeten worden.
Daar hebben wij in de context van het Bazels Comité aan gewerkt. Wij weten, althans,
wij hebben uitgerekend- of het helemaal waar is, weet ik niet- dat al een paar procent
extra kapitaal de waarschijnlijkheid van een default kan halveren. Dus meer buffers in
het systeem is een les, maar ook een zodanig crisisresolutiemechanisme dat als het
misgaat met een grote instelling- je wilt immers niet uitsluiten dat instellingen
omvallen- de maatschappelijke kosten worden geminimaliseerd. […]
De voorzitter: Wij komen nu inderdaad op het terrein dat wij ook in deel I
besproken hebben en waarover de commissie destijds ook aanbevelingen heeft gedaan.
[...]
103

Santander= Banco Santander Central Hispano S.A.
In het origineel staat inderdaad: “uitvoerige toegelicht”.
105 ELA= Emergency Liquid Assistance, de noodliquiditeitsvoorziening van DNB.
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De heer Wellink: Wij hebben geprobeerd elk risico te minimaliseren. Dan blijven er
restrisico’s over die in een onderlinge relatie kunnen staan. Dat hebben wij ons
misschien onvoldoende gerealiseerd. Dan blijft er een onzekere wereld over waarin die
restrisico’s op zichzelf bezien misschien nog voldoende aanvaardbaar zijn, zelfs
opgeteld, maar toch tot een zodanige vermindering van de veerkracht van de instelling
leiden, dat je het niet moet doen. Voor ons is een heel belangrijk punt.»106
Wellink suggereert dat de crisis de oorzaak is van de problemen van Fortis, RBS en
AAB. (Dat de crisis zaken versterkt heeft kan niet anders, maar is hier niet relevant).
Hij geeft geen bewijs of zelfs onderbouwing. DSB en SNS laten zien dat banken ook
zonder de crisis in problemen kunnen komen, en dat het toezicht van DNB (ook) in
deze laatste twee gevallen in belangrijke mate heeft gefaald. Wellink zegt niets over
mogelijke andere oorzaken. Wellinks antwoord is misleidend en hoogstens een deel
van de relevante waarheid. Al sinds de jaarwisseling 2006/2007 was de waarde van
veel hypotheekgerelateerd papier aan het dalen. Dat papier vormde een substantieel
deel van het kapitaal van de meeste banken. DNB heeft over het hoofd gezien dat
verdere waardedaling de banken in grote problemen zou brengen. Er was geen gaatje
maar een gat.107
Wellink suggereert voor de zoveelste keer dat de crisis niet is voorspeld. Zoals
aangetoond is deze suggestie onjuist. Dat geldt ook voor de bewering dat er meer input
nodig is om het systeem te begrijpen. Het nodige begrip was er al sinds 1994 of eerder.
Er zijn bij de toezichthouders mensen nodig die waarschuwingen begrijpen en ter harte
nemen, in plaats van ze onder een mat te vegen. Mensen die niet wijken voor
gevaarlijke ongegronde opvattingen van wie dan ook. Wat Wellink beweert is onwaar,
en verhindert doeltreffende maatregelen.
De GAO had de toezichthouders al in 1999 in glasheldere taal toegeroepen:
“Regulators Need to Focus Greater Attention on Systemic Risk”. In hetzelfde rapport
had het met grote vette letters opgemerkt: “Existing Coordination Could be Improved
to Enhance Regulators’ Ability to Identify Risks Across Industries and Markets”. Ook
het gebrek aan transparantie is toen al opgemerkt. De affaire Brooksley Born moet in
dit verband worden gezien. In BIS verband is ook later nog gewezen op het gevaar van
het gebrek aan transparantie. Er is geen enkele deugdelijke grond voor verbazing.
Wellink geeft een onjuiste voorstelling van zaken. Hij misleidt.
Het verband tussen kapitaal en veiligheid (safety and soundness) is altijd duidelijk
(of onduidelijk!) geweest, en er is nooit grond geweest voor de veronderstelling dat de
gegeven formele eisen veiligheid verzekeren. Wellink en DNB hadden al jaren kritisch
kunnen zijn. Ze werkten mee aan het weinig betere Bazel II, maar zwegen verder als
het graf. Bovendien beweerde Wellink in de hoorzitting van 2/12/11 dat er een balans
gevonden moet worden tussen veiligheid en een werkende economie, en dat hij
daarover overeenstemming had met minister Bos van financiën. Wil hij nu ineens de
balans verschuiven, of een niet-werkende economie? Wat is dat, een paar procent?
Waarom een factor twee? Snapt hij het zelf? Dat is niet bepaald aannemelijk: “wij
hebben uitgerekend- of het helemaal waar is, weet ik niet”. Waarom zegt hij het dan?
Aan crisismanagement had hij altijd al moeten werken, namelijk omdat crises zich
in de praktijk nog steeds voordoen, en ook theoretisch verre van uitgesloten zijn: zie
hoofdstuk 3. De suggestie van een nieuwe behoefte is onjuist.
Wellink heeft niet “geprobeerd elk risico te minimaliseren”. Mogelijk omdat hij
dacht dat de economie dan niet meer zou werken. Over dit fundamentele en praktisch
cruciale onderwerp doet Wellink tegenstrijdige beweringen.
De slotalinea negeert het feit dat ook een klein risico enorm grote gevolgen kan
hebben. Wellink veronderstelt hier dat een “risico” niet meer is dan een kans, en dat je
de gevolgen niet in rekening hoeft te brengen. Anders kun je een risico met desastreuze
gevolgen niet klein noemen. Het is betekenisloos om te stellen dat je elke kans kunt
minimaliseren. De kans kan na minimalisatie nog steeds bestaan, en extreem en onaanvaardbaar grote gevolgen hebben. Bovendien is de suggestie dat er alleen kleine kansen
waren niet onderbouwd en onjuist. Het was zeker (kans 100%) dat de huizenprijzen
106
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Gespreksverslagen CDW tweede reeks pp. 1628-30.
Zie hoofdstuk 2, de paragraaf Tweede helft 2007. Zoek op “Fortis Financial Statements”.
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zouden gaan dalen, dat daardoor leners in problemen zouden komen, hypotheekeffecten (MBS) in waarde dalen enzovoorts. Dus ook hier misleidt Wellink.
De schuldencrisis was onvermijdelijk, dus voorspelbaar, hoewel niet het precieze
moment van realisatie. («Wij hebben nu immers in Europa een crisis in de financiële
sector en in de overheidssector die wij twee jaar geleden gewoon niet voorzien
hebben».)

DE HOORZITTING VAN VRIJDAG 27 JANUARI 2012.
Deze zitting gaat vrijwel geheel over de uitgaven die door de Nederlandse regering
zijn gedaan in verband met de overname van Fortis/AAB door de staat in oktober 2008.
De zitting laat wat zien over de manier van werken van Wellink en zijn relatie met de
rest van DNB. Veel van de uitspraken in deze zitting zijn niet controleerbaar. De
zitting doet niets af aan de conclusies uit de andere zittingen, en voegt er niets
wezenlijks aan toe. Daarom laten we hem verder rusten.

CONCLUSIES.
Samenvattend.

In de hoorzittingen gaf Wellink een onjuist en misleidend beeld van het ontstaan
van de crisis en van wat hij en DNB gedaan en gelaten hebben. Het beeld dat hij gaf
steunt op onwaarheden en lacunes. Het pleit hemzelf en vele anderen vrij. Aard en
omvang van het falen van toezicht en politiek, en de mogelijkheid dat correcte
taakvervulling de crisis zou hebben voorkomen, blijven geheel buiten het gezichtsveld.
Het onjuiste beeld kan vanwege zijn onwaarheid en strekking alleen verzonnen zijn,
met vrijpleiten als doel. Het bedrog van Wellink raakt het doel van de commissie, het
vinden van de oorzaken van de crisis, in de kern.108 Door echte oorzaken verborgen te
houden bemoeilijkt Wellink het vinden van maatregelen die oorzaken wegnemen en
herhaling kunnen voorkomen. Wellink heeft dus meineed gepleegd, en zowel naar aard
als gevolgen is de meineed zeer ernstig.
Conclusies over Wellink.

1. Wellink beweert dat hij vele jaren heeft gewaarschuwd. Zonder te specificeren
waarvoor precies, en zonder te vertellen wat hij zei wat er gedaan moest worden
om het gevaar te bezweren.
2. Wellink beweert dat hij in vele opzichten voorop liep.
3. Wellink beweert dat een aantal wezenlijke risico’s door niemand werden gezien en
begrepen: “Wir haben es nicht gewusst”.109
4. Wellink wijt het falen van betrokkenen eerst en vooral aan “ons” gebrekkig
voorspelvermogen.
5. De genoemde beweringen zijn onjuist:
a. de waarschuwingen in de jaarverslagen van DNB stelden niks voor, en
werden overschaduwd door optimistische conclusies.
b. DNB onderscheidde zich niet van andere toezichthouders. Hij was passief
en geruststellend.
c. Alle relevante risico’s waren ruim op tijd onderkend door gezaghebbende
instanties. Wellink en DNB negeerden ze. Wellink en DNB verzwijgen
dit.
d. Gebrekkig voorspelvermogen was niet het probleem. Crash en crisis
waren voorspeld, en verklarende scenario’s waren geschetst. Het probleem
was dat toezichthouders als DNB het beter meenden te weten, en dat ze
tegengeluid de kop indrukten en negeerden.
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Voor de taakomschrijving van de CDW zie het hoofdstuk Beknopte geschiedenis.
Het “Wir haben…” is door schrijver dezes toegevoegd om het gedrag van Wellink in historisch
perspectief te plaatsen, en om Wellink te rangschikken bij allen die zich van dit soort kletspraat
bedienen om zich aan verantwoordelijkheden te onttrekken. Wellink is een zwaar geval omdat hij
onafhankelijk was, en niet in een terreurstaat werkte.
109
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6. De beweringen over waarschuwingen en onbekendheid van risico’s zijn
tegenstrijdig. Als de gevaren niet bekend waren, waarom of waartegen werd dan
gewaarschuwd?
7. De beweringen over waarschuwingen zijn niet te rijmen met de verklaring van
geen bezwaar tegen overname van AAB, en met de milde houding tegenover het
roekeloze gedrag van ING in (en vóór) 2007-2008.
8. Wellink erkent vaag dat er bij de toezichthouders iets mis is gegaan. Hij wijt dat
aan het feit dat ze deel uitmaken van de samenleving en aan de nieuwheid van de
risico’s. Hij licht dit hoogstens oppervlakkig toe. Hij geeft niet aan wat de
toezichthouders hadden kunnen doen, en wat dat voor effect zou hebben gehad.
9. Over vermeend tegengestelde eisen van een veilig financieel stelsel en een
werkende economie doet Wellink tegenstrijdige uitspraken die verstrekkende
gevolgen konden hebben.
10. Wellink erkent geen substantiële fouten of verantwoordelijkheid.
11. Wellink laat belangrijke zaken onvermeld. De belangrijkste worden opgesomd in
de volgende paragraaf.
12. Het geheel van onwaarheden en lacunes in de antwoorden van Wellink resulteert
in zodanige geschiedvervalsing dat wezenlijke oorzaken van de crisis verborgen
blijven en aanpak van de oorzaken wordt verhinderd.
13. In het bijzonder geven de hoorzittingen geen relevante informatie over de
oorzaken van de passieve houding van Wellink en DNB. Ze geven geen informatie
waarmee de kwaliteit en houding van de toezichthouders wezenlijk kan worden
verbeterd. Wat het moeilijk maakt om de kans op herhaling te verminderen.
14. Wellink uit geen enkele originele gedachte, en geeft geen blijk van meer dan
journalisten-inzicht.
15. Wellink laat niet zien dat hij in staat is constructief na te denken over hoe je met
(bepaalde) risico’s moet omgaan.
16. Wellink baseert zijn verdediging niet op het ontbreken van voldoende bevoegdheden. (Had hij dat wel gedaan, dan had hij moeten aantonen dat hij om
uitbreiding had verzocht, en bot gevangen. Dan zouden politici zijn beschuldigd).
17. Wellink maakt niemand van de andere verantwoordelijken serieuze verwijten, ook
de banken niet. Ook al reageerden ze onvoldoende op zijn vermeende waarschuwingen.
18. Als Wellink de indruk van deskundigheid mocht wekken, dan is dat onterecht. In
samenhang met de jaarverslagen van DNB laten de hoorzittingen zien dat hij
ondeskundig is, of een bedrieger. De jaarverslagen laten zien dat DNB onvoldoende deskundig is, véél te passief, en veel te veel verzwijgt. Wellink en DNB
hebben nagelaten te doen wat ze vanwege hun taken behoorden te doen.
19. Binnen DNB moet Wellink repressief leiding hebben gegeven. DNB telde ruim
1500 medewerkers. Het is ongeloofwaardig dat niemand ooit actie heeft gevraagd
naar aanleiding van GAO- of soortgelijke rapporten, n.a.v. de CFTC/Born affaire,
of door hem/haar zelf gesignaleerde risico’s. Mocht inderdaad niemand ooit zijn
mond hebben opengedaan, of ondergeschikte “managers” signalen hebben
afgestopt, dan waren het personeelsmanagement en -beleid zeer onvoldoende.
20. Wellink heeft geen aanvaardbare verantwoording afgelegd.
21. Wellink kan niet zijn aangesteld als president van DNB vanwege geschiktheid.
Zijn benoeming en herbenoeming zijn dus verwijtbaar. De herbenoeming in
sterkere mate.
Belangrijke lacunes.

Hoewel wezenlijk voor de beantwoording van gestelde vragen laat Wellink de
volgende zaken onvermeld:
1. De belangrijke rapporten uit 1994-2006. In het bijzonder de GAO, OFHEO en
CGFS rapporten over scenario’s van crashes en crises, en de aanbevelingen van
deze rapporten. Als het goed was kon hij aantonen dat hij of DNB hier kennis van
heeft en er adequaat op heeft gereageerd. Maar DNB heeft niet adequaat
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gereageerd, en het negeren niet verantwoord.
2. Het intolerante geloof van de Fed en de Amerikaanse financiële top in zelfregulering, en het compleet negeren van systemic risk door de Fed.
3. Het negeren van de grote gebreken van het Amerikaanse toezicht door alle andere
toezichthouders. (N.B. Dit hoefden ze niet te vermoeden of op een moeilijke
manier ergens uit af te leiden, maar konden ze eenvoudig en als feit vaststellen als
ze de jaarverslagen van de Amerikaanse toezichthouders hadden bekeken, voor
zover die er waren).
4. Het feit dat de toezichthouders zonder uitzondering wedden op één paardzelfregulering- en geen rekening hielden met de mogelijkheid van vergissing. Dit
dient vermeld te worden omdat het hun passiviteit ten aanzien van risicovergrotende marktontwikkelingen en ten aanzien van de aanbevelingen in de
bovengenoemde rapporten kan verklaren.
5. De affaire Born: de extreem intolerante weigering van Amerikaanse toezichthouders en de top van het Amerikaanse ministerie van financiën om ook maar te
praten over betere regulering van OTC. Deze gebeurtenis had besproken moeten
worden omdat het repressieve karakter van de Amerikaanse autoriteiten ook
verstrekkende gevolgen moet hebben gehad voor de samenwerking van
toezichthouders van verschillende landen. De gebeurtenis liet zien dat er in het
toezicht geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Hebben buitenlandse toezichthouders geprobeerd hun Amerikaanse collega’s tot rede te brengen? Angst is ook
voor toezichthouders een slechte raadgever. Maar angst voor lieden als Greenspan
en Summers kan verklaren waarom de toezichthouders zo passief bleven. Wat
Nederland betreft: als Wellink en DNB hun plicht hadden gedaan, waren ze Born
bijgevallen, liefst samen met andere toezichthouders.
6. Het eigen-huis-beleid van de Amerikaanse regering (“affordable housing”), en de
roekeloosheid en risico’s van dat beleid. Dat hypotheekeffecten steeds riskanter
maakte.
7. De consequenties die Wellink wilde dat betrokkenen aan zijn waarschuwingen
zouden verbinden. Hoe wilde hij dat ze op zijn vermeende waarschuwingen
zouden reageren?
Waarom er van opzet sprake moet zijn.

Eerst staan we stil bij de definitie van opzet.
Op de pagina Opzet in de Nederlandstalige Wikipedia staat:
«Wie een gedraging opzettelijk verricht, wil de gedraging met alle gevolgen die
erbij horen, en weet de volledige impact van de gedraging. Opzet is dus willens en
wetens. Men kan ook wel spreken van bedoeling, het tegenovergestelde is dan per
ongeluk.»
Op de pagina “Intention (ciminal law)” van de Engelstalige Wikipedia staat:
«In het strafrecht is opzet één van drie algemene klassen van mens rea die
noodzakelijk zijn voor een conventioneel in plaats van strikte aansprakelijkheidsmisdrijf.110 […]
In het Engelse recht voorziet s8 van de wet op het strafrecht uit 1967 in een statutair
raamwerk waarmee mens rea wordt vastgesteld. Het stelt:
Bij het bepalen of een persoon een misdrijf heeft begaan zal een hof of jury:
a. niet wettelijk verplicht zijn om op grond van alleen het feit dat een resultaat
een natuurlijk of waarschijnlijk gevolg is van het handelen van verdachte te
concluderen dat de verdachte een resultaat van zijn handelen beoogde of
voorzag; maar
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Mens rea, latijn voor "schuldige geest", staat in het Angelsaksische recht voor 1. de bedoeling om
een misdaad te begaan, of 2. de kennis dat het voorgenomen doen of laten neerkomt op het begaan
van een misdaad. In het Angelsaksische recht is het een noodzakelijk element voor tal van misdaden.
Het doen of laten is alleen verwijtbaar ("culpable") als de geest schuldig is. Bron: Wikipedia "mens
rea", 17/5/17.
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b.

op grond van al het bewijsmateriaal besluiten of de verdachte dat resultaat
beoogde of voorzag, waarbij het zijn conclusies uit het bewijsmateriaal afleidt
op een wijze die in de gegeven omstandigheden passend lijkt.
Onder s8(b) krijgt de jury dus veel ruimte voor het toepassen van een gemengde test
om op basis van al het bewijsmateriaal opzet of voorzien (in verband met
roekeloosheid) te kunnen concluderen.»111
(Wegens de verschillen in rechtsstelsels met ieder een eigen terminologie is
onduidelijk hoe een “goede vertaling” gedefinieerd is. En goede vertaling lijkt ofwel
onmogelijk of enorm uitgebreid. Het bovenstaande probeert vooral de hoofdideeën
weer te geven).
Vervolgens geven we redenen om aan te nemen dat Wellink opzettelijk een vals
beeld heeft gegeven. Of omgekeerd: dat uitgesloten is dat dit per ongeluk is gebeurd.
Wellink was vanaf 1997 president van DNB. Daarom moet worden aangenomen dat
hij van alle in dit boek beschreven gebeurtenissen en verschijnselen op de hoogte was.
Vergeet in dit verband niet dat DNB ca. 1500 medewerkers heeft.
In de hoorzittingen geeft Wellink geen enkel blijk van twijfel aan zijn vermogen om
de gestelde vragen adequaat te kunnen beantwoorden. Niets wijst er op dat hij zich
anders gedraagt dan anders.
Een schatting van zijn capaciteiten kan worden gemaakt met behulp van zijn CV. Er
lijkt ook een zelfevaluatie beschikbaar. Op p. 1577 van het verslag van de tweede reeks
hoorzittingen van de CDW zegt mw. Neppérus namelijk dat er een boek is met de titel
Wellink aan het woord:
«In het boek Wellink aan het woord valt te lezen dat u het geheugen hebt van een
olifant, en een schier onuitputtelijke parate kennis. Ik heb dat gelezen, en ik hoop dat
we daar als commissie net als laatst, ook vandaag van kunnen profiteren.»
Wellink aan het woord heet autobiografisch, maar is in feite door journalist Roel
Jansen opgetekend. Het is dus niet onafhankelijk.112 Jansen stelt zich tegenover
Wellink gelovig op. Hij geeft er geen blijk van beweringen van Wellink gecontroleerd
te hebben. De bewering over zijn geheugen is consistent met de vermelding van een
gebeurtenis uit 1998- het afvoeren van Bair- in de hoorzitting van 1/2/10.113 Gesteld
dat hij het zich goed herinnert.
111

«In criminal law, intent is one of three general classes of mens rea necessary to constitute a
conventional as opposed to strict liability crime. […]
In English law, s8 Criminal Justice Act 1967 provides a statutory framework within which mens rea
is assessed. It states:
A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,
shall not be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by reasons only of
its being a natural and probable consequence of those actions; but
shall decide whether he did intend or foresee that result by reference to all the evidence, drawing such
inferences from the evidence as appear proper in the circumstances.
Under s8(b) therefore, the jury is allowed a wide latitude in applying a hybrid test to impute intent or
foresight (for the purposes of recklessness) on the basis of all the evidence.»
112 In de bibliografische informatie over dit boek in de catalogus van de openbare bibliotheek van
Zoetermeer staat het volgende:
«Bij wijze van afscheidsgeschenk gaf de bank hem gelegenheid in boekvorm zijn visie te geven en
daarmee iets van de kritiek te pareren. De ervaren journalist Roel Janssen, bekend van zijn recente
boek 'Grof geld' (2011) over financiële schandalen in Nederland, nam daartoe een reeks interviews
met Wellink af en herschreef die tot een helder verhaal. Vijf hoofdstukken behandelen de recente
controverses: ABN AMRO, de euro, de crisis, Icesave en DSB. Daarnaast behandelt Wellink de
samenwerking tussen centrale banken in Bazel, het altijd moeilijke toezichtbeleid en Financiëns
aandrang tot verandering bij de bank. Tenslotte haalt Wellink een paar jeugdherinneringen op. Het
boek geeft interessante informatie over de opvattingen van een hoofdrolspeler in de recente
gebeurtenissen en past daardoor goed in de reeks publikaties daarover. Een begrippenlijst geeft
houvast aan lezers die minder in de materie thuis zijn. Deze derde druk is geactualiseerd door
toevoeging van een nieuw, inleidend hoofdstuk over de politieke ontwikkelingen rond de euro in het
najaar van 2011.»
113 Die overigens ook de lafheid van Wellink toont: hij zwijgt als hij denkt dat zijn gedachten op
weerstand zullen stuiten. Hij steunt dan zelfs een collega niet die deze gedachten wel durft te uiten.
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Neppérus doelt op de volgende passage in Wellink aan het woord. Aan het woord is
auteur Roel Jansen:
«Daar komt bij dat Wellink het geheugen van een olifant heeft. Hij heeft een schier
onuitputtelijke parate kennis. Tijdens de interviews viel mij op dat hij details van lang
geleden- data, plaatsen, namen- schijnbaar moeiteloos uit zijn geheugen opdiepte. Dat
geeft mensen in zijn omgeving soms wel het gevoel dat hij altijd alles beter weet.»114
Wellink had een motief. Namelijk zichzelf en DNB vrij pleiten. De indruk wekken
dat hen niets of vrijwel niets te verwijten valt. Bijkomend motief kan zijn: niet
gedwongen worden om een boekje open te doen over het interne functioneren van
DNB en van internationale overleggen.
Afgezien van de strijdigheid tussen de waarschuwingen en het niet zien van
essentiële risico’s lijken de onwaarheden en weglatingen een consistent geheel te
vormen. Dat wezenlijk afwijkt van de werkelijkheid. Er kan daarom geen sprake zijn
van een toevallige reeks vergissingen.
Wellink had duidelijk een probleem. Namelijk dat de waarheid, de stelselmatige
passiviteit van DNB en het niet waarschuwen, onverdedigbaar is. Mogelijk zou hij
moeten vertellen dat Amerikaanse toezichthouders of financiële autoriteiten in overleggen tussen toezichthouders stelselmatig noodzakelijke maatregelen blokkeerden.
(Wat aantoonbaar moet zijn met behulp van verslagen van die overleggen). Het is
opvallend dat hij niemand in de financiële wereld ernstige verwijten maakt. Hij geeft
niemand aanleiding om over hem, Wellink, een boekje open te doen.
De conclusie van opzet is dus onontkoombaar.
Conclusies over de Commissie De Wit.

1. De CDW heeft Wellink voornamelijk vragen gesteld die met behulp van
eigentijdse documenten afdoende en betrouwbaar (dus betrouwbaarder) te beantwoorden zijn.
2. De CDW heeft Wellink niet gevraagd naar zijn mening over de eerder genoemde
GAO, OFHEO en CGFS rapporten. De commissie heeft hem niet gevraagd wat
DNB daarmee gedaan heeft, of waarom DNB ze genegeerd heeft.
3. Er is niets waaruit blijkt dat de CDW de DNB jaarverslagen of overzichten
financiële stabiliteit heeft bestudeerd.115
4. De CDW stelde geen vragen over onder andere het overleg van DNB met het
ministerie van financiën, andere toezichthouders, en het interne functioneren van
DNB. (Deels afgezien van de kwesties ABN AMRO, ING enzovoorts).
5. De CDW heeft de meeste onware en misleidende uitspraken van Wellink
onweersproken gelaten.
6. De CDW heeft Wellink zelden of nooit om bewijs gevraagd. De commissie heeft
Wellink nooit ter plekke geconfronteerd met DNB jaarverslagen en andere
rapporten.
7. Mogelijk om te vermijden dat Wellink met de mond vol tanden zou komen te
staan. Om te vermijden dat duidelijk zou worden dat Wellink jarenlang onverantwoordelijk en verwerpelijk is opgetreden, en onmogelijk als betrouwbare bron van
informatie gezien kan worden. Dat is echter geen excuus, maar het voorzienbare
Deze lafheid helpt verklaren waarom Wellink en DNB nimmer het beleid en de stellingen van als
machtig gepercipieerde Amerikaanse collega’s als Greenspan/ Bernanke hebben aangevochten.
114 P. 47 van Wellink aan het woord.
115 Ze staan niet in bijlage 2, de literatuurlijst, van het eerste rapport van de commissie. Dat de CDW
de jaarverslagen niet heeft bestudeerd getuigt op zijn minst van incompetentie als onderzoeker. Er kan
ook boos opzet worden vermoed: de commissie heeft ze wel gezien, maar zag ze als een onoplosbaar
probleem. Ook de onderzoekers van het toezichtstelsel geven in hun rapport over deelonderzoek 2
(ten behoeve van het eerste rapport van de CDW) geen blijk van kennis van de genoemde typen
rapporten. Op dit deelonderzoek valt trouwens veel meer af te dingen. Het deelonderzoek kan in ieder
geval in de verste verte niet worden gezien of gebruikt als evaluatie van het toezichtstelsel.
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mogelijke gevolg van het ondervragen van iemand wiens doen en laten gelet op de
feiten waarschijnlijk niet te verantwoorden is.
8. De CDW heeft haar zwijgzaamheid in de hoorzittingen niet door middel van haar
rapporten gecorrigeerd.
9. De CDW heeft zodoende geholpen bij geschiedvervalsing en het handhaven van
een positief beeld van een oninteger en incompetent hoofdpersoon.
10. Het was hoogstens zinvol om interviews te houden als ze vergeleken zouden
worden met ander materiaal, zoals de jaarverslagen. Dat is niet of onvoldoende
gebeurd.
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HOOFDSTUK 5.

DE MEINEED EN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT.
Inleiding. De reactie op Wellinks falen en meineed.

Wellinks disfunctioneren heeft de bevolking van Nederland en velen daarbuiten
onvoorstelbare schade berokkend. Maar het heeft voor hemzelf geen waarneembare
schadelijke gevolgen gehad. Zijn ambtstermijn als president van DNB liep tot 1 juli
2011. Hij heeft die termijn geheel mogen uitdienen. Ondanks zijn leeftijd- hij is
geboren in 1943- en het falen van DNB kon hij zijn financiële loopbaan ongehinderd
voortzetten. Anno 2016 is hij onder andere lid van de raad van commissarissen van één
van de grootste banken ter wereld, de Bank of China, en vice-voorzitter van de raad
van commissarissen van PricewaterhouseCoopers.1 Sommige media, ook zogenaamd
vooraanstaande, geven hem nog steeds de gelegenheid om zijn mening over financieeleconomische zaken rond te bazuinen.
Zijn falen, geschiedvervalsing en meineed zijn niet publiekelijk door CDW, parlement of regering vastgesteld. Hij is nergens voor aangesproken of vervolgd. Één van de
belangrijkste (mede)oorzaken van de financiële crisis is ongemoeid gelaten. Dankzij
het afzien van ontmaskering, vervolging, aansprakelijk- en strafbaarstelling, is er geen
preventieve werking. Integendeel. De politiek laat de top van de (semi-)overheid duidelijk zien dat ze niet bang hoeft te zijn dat ze serieus ter verantwoording zal worden
geroepen. De top kan blijven doen alsof er geen controle is en zal komen.
Dat Wellink in de hoorzittingen een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven
zou reden genoeg moeten zijn voor vervolging en bestraffing. Maar minstens even erg
is wat hij niet heeft verteld. Dat hij leugens en halve waarheden heeft verteld weten we
doordat hem vragen zijn gesteld waarop we het antwoord al wisten. Maar hij heeft ons
niets verteld dat het falen van het (internationale) toezicht verklaart.2 Terwijl er maar
weinigen zijn die daarover meer kunnen vertellen dan hij. Hij erkent geen serieuze
fouten, en vertelt alleen koffiepraat over wat er in het toezicht, bij DNB en hemzelf mis
was of is gegaan. Om het belang te laten zien van wat er is verzwegen, en om te
voorkomen dat het idee ontstaat dat Wellink “alleen maar” gelogen heeft noemt de
volgende paragraaf enkele onderwerpen waarover de CDW Wellink had kunnen
bevragen en waarover Wellink niets heeft verteld.
De CDW heeft gedaan alsof Wellink in ieder geval over bepaalde onderwerpen de
waarheid heeft gesproken. Hieronder worden voorbeelden gegeven. De commissie zegt
nergens dat Wellink over andere onderwerpen heeft gelogen en met halve waarheden
een onjuist beeld heeft gegeven.
De meineed is dus meer dan een incident. Hij staat niet op zichzelf. Niet alleen de
CDW heeft Wellink en DNB ontzien. In dit hoofdstuk laten we zien dat het zwijgen
over Wellinks falen en meineed deel uitmaakt van een algemene doofpotcultuur in de
overheid. Het grove disfunctioneren van een hoofdverantwoordelijke wordt verzwegen.
Daardoor zijn belangrijke fundamentele oorzaken van de crises verhuld gebleven en
intact gelaten. De reacties van de overheid op de crises laten zien dat de Nederlandse
democratische rechtsstaat niet in staat is tot zelfcorrectie. Ook al is die correctie
noodzakelijk om de grootst mogelijke rampen te voorkomen.
Wellinks alternatieven.

Als Wellink integer en competent was geweest, dan had hij eerlijk en open
verantwoording afgelegd. Dan had hij erkend dat de gebeurtenissen hebben laten zien
dat DNB jarenlang veel te passief en geruststellend is geweest. Dan had hij uitgelegd
welke redenen DNB meende te hebben om te geloven wat hij geloofde, en om niet
meer te doen dan hij gedaan heeft. Wellink had kunnen uitleggen dat DNB de hier
genoemde rapporten en het voorstel van Born weliswaar kende, maar om die en die
redenen de lijn van de Amerikaanse toezichthouders volgde. Misschien had hij die
1

Managementscope.nl, 6/9/16.
Met dien verstande dat hij wel heeft laten zien wat voor soort mensen aan het hoofd van het toezicht
staan.
2
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redenen ontleend aan regeringsbeleid, Kameruitspraken, of wensen van de minister van
financiën. Beweringen daarover had hij met Kamerstukken of verslagen van overleggen kunnen illustreren en onderbouwen. Uiteraard had hij kunnen erkennen dat
DNB de risico’s heeft onderschat, en net als Greenspan teveel vertrouwde op zelfregulering. Dat had hij gemakkelijk met de gegeven DNB jaarverslagen kunnen
onderbouwen. Ook Greenspan heeft erkend dat hij zich op dat punt vergist heeft.
Maar dit alles deed Wellink niet. Hij besloot te doen alsof hemzelf en DNB geen
enkele blaam treft, aanvaardde geen enkele verantwoordelijkheid. Hij presteerde het
zelfs om zichzelf als zielig slachtoffer voor te stellen. Gelet op de feiten van de
voorgeschiedenis van de crisis zijn die stellingen vrij extreem, en onmogelijk te
verdedigen zonder feiten te verzwijgen en leugens op te dissen. Een aanvaardbare
verklaring voor de meineed heb ik in ieder geval nergens gevonden en niet kunnen
bedenken. Het is onvoorstelbaar dat een integere competente toezichthouder in 19982007 zo nalatig en optimistisch zou zijn geweest als DNB. Het is al even moeilijk
voorstelbaar dat een integere competente toezichthouder bovendien weigert om zijn
doen en laten aan een onderzoekscommissie uit te leggen. Vooral als dat kan helpen
om herhaling of soortgelijke vormen van falen te voorkomen.
Dat een integere en competente toezichthouder het in 1998-2007 niet gemakkelijk
gehad zou hebben is duidelijk. Denk maar aan Born en Falcon, zie hoofdstuk 2. Een
toezichthouder kan van alles vinden en willen. Maar de druk van Amerikaanse en
andere collega’s kan gemakkelijk onweerstaanbaar lijken. Daar kan nog druk vanuit
(andere) politieke sectoren bijkomen. Je hebt vrijwel zeker sterke gelijkgezinde
collega’s en politieke steun nodig om je staande te kunnen houden. Al is het wel zo dat
elke toezichthouder zijn jaarverslagen en andere rapporten kan gebruiken om zijn
zienswijze uit te dragen, twijfels uit te spreken en serieus te waarschuwen. Daarbij kan
bovendien met andere toezichthouders worden samengewerkt. Mocht Wellink zo’n
strijd geleverd hebben, dan had hij een heel ander verhaal kunnen (en moeten)
vertellen. Maar als Wellink zich tegen het Amerikaanse autoritaire dogmatisme had
verzet, dan zouden de jaarverslagen en de OFS er heel anders hebben uit gezien. De
feitelijke DNB rapporten, Wellinks laffe gedrag tegenover Bair, en het gebrek aan
schaamte waar hij blijk van geeft door daarvan tegenover de CDW verslag te doen,
maken uitermate onaannemelijk dat Wellink Greenspan c.s. heeft tegengesproken.
Dat niet alleen Wellink maar alle financiële toezichthouders veel te nalatig zijn
geweest moet duidelijk zijn. Maar begrijpelijk is de verbreidheid van die nalatigheid
bepaald niet. Wellink moet veel kunnen vertellen wat kan helpen bij het verklaren van
hun gedrag, en van de opstelling van bijvoorbeeld BIS-organisaties. Hij zou onder
andere de volgende verschijnselen en vraagstukken kunnen verhelderen.
De reactie van de top van de Amerikaanse financiële wereld op het voorstel van de
CFTC in 1998 moet alle toezichthouders in de wereld zijn opgevallen. Er werd daar
immers een collega hard onderuit gehaald terwijl ze een alleszins redelijk voorstel
deed. Wellink had kunnen vertellen hoe hijzelf en andere niet-VS toezichthouders
daarop hebben gereageerd. Of hebben ze allemaal gezwegen? Werd het voorstel van de
CFTC door geen enkele andere toezichthouder gesteund? Is er in een later stadium,
toen de relatieve omvang van de ondoorzichtige producten en processen enorm was
toegenomen, niet alsnog geprobeerd om verbeteringen door te voeren?
Ook bij andere onderwerpen is onduidelijk in welke mate DNB zich in doen en
laten heeft laten leiden of beperken door toezichtpraktijken in andere landen. De
jaarverslagen en OFS zeggen er vrijwel niets over. Toch kan de vermeende noodzaak
van internationale overeenstemming gemakkelijk dwingen tot conflicten en compromissen tussen verschillende taken of randvoorwaarden. Elke extra randvoorwaarde
doet afbreuk aan het realiseren van “maximale veiligheid”. Dus wat was het beleid van
DNB terzake, en wat voor rol speelden Wellink en DNB in het internationale overleg?3
Nederlandse banken zijn voor hun veiligheid en gezondheid mede afhankelijk van
buitenlandse banken en waardepapieren (contracten). En dus van het buitenlandse
3

N.B. Blijkens de jaarverslagen werd Wellink altijd volledig betaald door de Nederlandse
belastingbetaler.
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toezicht. De vraag is daarom wat DNB precies wist van het buitenlandse toezicht, met
name van het Amerikaanse. Was er meer dan blind vertrouwen? Het antwoord moet
natuurlijk wel bewezen worden. Blind vertrouwen is moeilijk te begrijpen. Onder
andere omdat het Amerikaanse toezicht bepaald niet helder gedefinieerd en georganiseerd was. De GAO rapporten uit de negentiger jaren vonden met reden dat het
toezichtstelsel veel te wensen overliet. Hoe hield DNB daar rekening mee in de
praktijk van zijn eigen toezicht? (Het voorbeeld van ING Direct USA laat zien: op zijn
best onvoldoende).4
Wellink had kunnen melden dat sommige toezichthouders het beleid van het
Amerikaanse toezicht hebben bestreden. Er is alle reden voor openbaarheid. De
toezichthouders hebben duidelijk gefaald, en worden meestal mede met belastinggeld
betaald. Heeft geen enkele toezichthouder zich verzet tegen het eenzijdige vertrouwen
op zelfregulering, en tegen de weigering nieuwere producten beter te regelen en te
zorgen voor substantiële vergroting van de transparantie? Een competente toezichthouder die zich verantwoordelijk voelde kon niet anders dan proberen om samen met
collega’s de gevolgen van het Amerikaanse wanbeleid te dempen of neutraliseren.
Want het Amerikaanse beleid bracht niet alleen de stabiliteit van het financiële stelsel
in Amerika in gevaar, maar het financiële stelsel in de hele wereld. Wellink had dus uit
kunnen leggen wat er internationaal voor verschillen van mening waren, en hoe
daarmee werd omgegaan.
Hij had ook veel meer kunnen vertellen over analyses en discussies binnen DNB.
Zijn er vanuit de lagere regionen van deze organisatie nooit relevante signalen naar
boven gekomen? Had niemand in DNB de diverse hier genoemde rapporten gelezen?
Vanwege het grote aantal (1500) en vaak hoge opleidingsniveau van de medewerkers
is dat uitermate ongeloofwaardig. Dus welke signalen zijn gegeven, en wanneer? Wat
is ermee gedaan en waarom? Oftewel: wat is de verklaring van het vruchteloos blijven
van signalen van onderaf?
Er is dus veel nuttigs dat Wellink had kunnen vertellen en niet heeft verteld. Hij
heeft ervoor gekozen om een eenvoudige maar onjuiste voorstelling van zaken te geven
die hemzelf en DNB vrijwel volledig vrijpleit. Enerzijds ontkent hij passiviteit door op
te scheppen over grotendeels verzonnen waarschuwingen en primeurs, anderzijds
verklaart hij de passiviteit uit de onware bewering dat niemand een crisis had voorzien.
Omdat beide argumenten onjuist zijn is de passiviteit niet verklaard. Gevoegd bij de
beschikbare betrouwbare informatie moet worden geconcludeerd dat Wellinks
toevlucht tot verzinsels betekent dat er voor de passiviteit van DNB (en die van andere
niet-Amerikaanse financiële toezichthouders) gewoon geen steekhoudende rechtvaardigende verklaring is. En dat alle in deze paragraaf aangeduide vragen onbeantwoord
zijn. Allemaal: Wellink heeft geen tussenweg bewandeld.
De genoemde vraagstukken zijn belangrijk omdat de belangrijkste onopgehelderde
onduidelijkheid rond het ontstaan van de crisis gelegen is in het negeren van goed
gefundeerde rampscenario’s en waarschuwingen, en in het succes van het repressieve
gedrag van de Amerikaanse financiële top. Wat schuilt er achter dat negeren en die
slaafse navolging? Dat is belangrijk om te weten omdat volkomen onduidelijk is
waarom dat niet opnieuw kan gebeuren.
In het slot van de hoorzitting van 1/2/10 beweert Wellink dat hij zich altijd heeft
ingezet voor een gezonde en sterke financiële sector die van belang is voor Nederland.
De geschiedenis laat zien dat die bewering onwaar is. Ook in de hoorzittingen heeft hij
geprobeerd zijn persoonlijke belang te dienen. Het bovenstaande laat zien dat dat ten
koste gaat van het belang van de bevolking.
De competentie en werkwijze van de CDW.

Dat een sleutelverantwoordelijke tegenover een onderzoekscommissie een voorstelling van zaken geeft die onjuist is en het voorkomen van herhaling van een catastrofe
4

Waarom stond er in de OFS niets over de risico’s veroorzaakt door ondeugdelijk toezicht in voor
financieel Nederland belangrijke landen?
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ernstig hindert is één ding. Dat dit door de commissie niet gesignaleerd en gecorrigeerd
wordt is iets heel anders. In dit geval betekent het dat structurele hoofdoorzaken van de
hypothekencrisis verhuld en onaangepakt blijven, en dat de Nederlandse democratische
rechtsstaat zichzelf niet corrigeert. Een hoofdverantwoordelijke voor een vermijdbare
ramp blijft onvervolgd en onbestraft. De Nederlandse overheid deelt verantwoordelijke
topfunctionarissen mee dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over disfunctioneren.
De gang van zaken is een aanfluiting van het rechtsgevoel, en een voorbeeld van uiterst
ongelijke berechting.
Het volgende laat zien dat Wellinks meineed en het zwijgen daarover slechts één
van de gevolgen is van een groot gebrek aan integriteit bij onderzoek door en van
overheidsorganisaties. In dergelijk onderzoek krijgt het sparen van topfunctionarissen
kennelijk topprioriteit. Niet het achterhalen van oorzaken van vermijdbaar falen, en
niet het wegnemen daarvan. Het handhaven van de schijn van een goed functionerende
overheid is kennelijk veel belangrijker dan rechtvaardigheid en het voorkomen van
vermijdbare rampen.
Wellinks meineed is mogelijk gemaakt door een parlementaire onderzoekscommissie. Dat “parlementaire onderzoekscommissie” klinkt veelbelovend. Tot je bedenkt wat
dat “parlementaire onderzoekscommissie” betekent. Want waarom zou een commissie
van Kamerleden in staat zijn om goed onderzoek te doen? Bovendien: is een
Kamercommissie voldoende onafhankelijk? In dit geval was de onderzoekscompetentie onvoldoende, en was de commissie evenmin onafhankelijk. Om met het laatste te
beginnen: parlement en regering zijn onder andere verantwoordelijk voor de
benoeming en herbenoeming van Wellink, en voor het toezicht op DNB. De leden van
de commissie hebben banden met verantwoordelijken (verdachten) die invloed kunnen
uitoefenen op hun loopbaan. Dat de commissie niet voldoende competent was blijkt
onder andere uit een structurele methodologische fout. Namelijk de belangrijke rol die
ze geeft aan de hoorzittingen met betrokkenen. Die vaak belang hebben bij bepaalde
uitkomsten.5 Zoals collega-Kamerleden en partijgenoten. Dat de commissie grote
waarde hecht aan wat deze mensen achteraf over de gebeurtenissen vertellen blijkt uit
de grote aantallen citaten uit de hoorzittingen in haar rapporten. De commissie laat niet
zien dat ze de antwoorden in de hoorzittingen heeft getoetst aan met name rapporten uit
de tijd van de voorgeschiedenis. Strijdigheden tussen feiten en woorden van Wellink
laten zien dat de toetsing onvoldoende (of afwezig) was. In feite waren de hoorzittingen voor het grootste deel overbodig. Of erger: misleidend. Voor het vinden van
de oorzaken van de crisis zou bestudering van rapporten uit de jaren 1994-2007
voldoende zijn geweest. In de rapporten van de CDW staan tegenover een massa
citaten uit hoorzittingen maar bijzonder weinig citaten uit historische documenten,
zoals jaarverslagen van toezichthouders. De CDW zegt een literatuurstudie te hebben
uitgevoerd.6 Maar in haar literatuurlijst ontbreken bijvoorbeeld de DNB jaarverslagen,
en staat slechts één OFS, dat van 2009, dus van na de crash.
Kansen die de CDW niet heeft aangegrepen.

Voor het achterhalen van de oorzaken van de financiële crisis was het helemaal niet
nodig om Wellink te horen. Wel had Wellink het begrip van het falen van het toezicht
aanzienlijk kunnen vergroten. Maar daarover heeft de commissie Wellink niet
ondervraagd. Bij de verklaring van het falen moet overigens niet alleen gedacht worden
aan belangenbehartiging.7 Ook dogmatisme en karaktertrekken als arrogantie, lafheid
en zelfgenoegzaamheid, en het ontbreken van vaardigheden op gebieden als management en probleemoplossing kunnen een rol hebben gespeeld. In de voorgeschiedenis
van de hypothekencrisis was het van groot belang om weerwoord te durven geven aan

5

Zo niet altijd, omdat iedereen mede afhankelijk is van overheidsgeld, specifieke regelgeving,
subsidies, vergunningen enzovoorts. In de top is niemand echt onafhankelijk van de overheid. En de
CDW heeft alleen personen uit de top ondervraagd.
6 Eerste rapport CDW p. 31/27.
7 In hoofdstuk 3 is uitgelegd dat een groep concurrerende banken belang heeft bij goed toezicht, ook
al denken sommige van hen (uit domheid) dat ze baat hebben bij zwak toezicht.
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arrogante Amerikaanse hotemetoten. Een onderzoekscommissie moet ook op onfrisse
zaken bedacht zijn, en bereid zijn om ook die bij hun naam te noemen.
De CDW heeft Wellink veel vragen gesteld waarvan de antwoorden in historische
documenten te vinden zijn, en vrijwel geen vragen die de passiviteit van het toezicht
kunnen helpen verklaren. De commissie heeft niemand ondervraagd over het niet
reageren op de GAO-rapporten uit de negentiger jaren en de latere rapporten van
OFHEO en CGFS. Ze heeft ook niemand ondervraagd over de affaires Born en Falcon,
of de daaraan ten grondslag liggende inhoudelijke kwesties. Voorbeelden van
vraagstukken waarover de CDW Wellink had kunnen ondervragen zijn opgesomd in de
paragraaf Wellinks alternatieven hierboven. Andere voorbeelden betreffen de vermeende “balans” tussen veiligheid en economie, en het toezicht op het risicomanagement
van banken. Wellink beweert in de hoorzittingen dat hij met minister Bos van financiën
over de balans heeft gesproken, en dat ze het eens waren. Als dat waar mocht zijn,
waarover waren ze het dan precies eens, en behoeft zo’n uiterst belangrijk akkoord
geen instemming van het parlement? Een akkoord over de balans is in feite namelijk
een akkoord over de toegestane risico’s. Het is een compromis tussen veilig en
onveilig.
Op p. 12/8 van haar eerste rapport concludeert de CDW dat het risicomanagement
van banken tekort is geschoten. Ook dat van Nederlandse banken. Die conclusie kon
natuurlijk al getrokken worden uit het feit dat banken staatssteun nodig hadden. De
CDW stelt allerlei betrokkenen verantwoordelijk voor het nemen van te grote risico’s.
Maar noemt in dit verband niet DNB. Die toch ook, of juist, toezicht moest houden op
het risicomanagement. De CDW had Wellink kunnen vragen wat voor eisen DNB
stelde aan het risicomanagement van de banken, en hoe werd gecontroleerd of banken
daadwerkelijk aan die eisen voldeden. Wat waarborgden die eisen precies? (Niks). Of
was DNB soms bang dat “te strenge” eisen de economie in gevaar zou brengen, of de
concurrentiepositie van de Nederlandse banken? Vragen die na de crisis niets van hun
grote belang hebben ingeboet, en cruciaal zijn voor het voorkomen van herhaling.
Onder andere de jaarverslagen van de toezichthouders, en van CPB, IMF en OECD
getuigen van een onvoorstelbaar gebrek aan internationale afstemming. Dat lijkt
misschien van ondergeschikt belang, maar is op zijn minst symptomatisch. De meeste
analyses in hun rapporten betreffen namelijk internationale ontwikkelingen. Waarom
heeft DNB niet veel meer met andere toezichthouders, en met bijvoorbeeld OECD en
IMF, afgestemd of samengewerkt bij het maken van analyses voor de jaarverslagen?
Het is niet zo dat elke verwijzing naar internationaal overleg ontbreekt. Maar wel dat
ze bij de meeste belangrijke onderwerpen ontbreken, en altijd doen denken aan
vreselijke traagheid en compromissen. Nooit aan doortastendheid en duidelijke
gezamenlijke stellingname. (Zoals veel opmerkingen over DNB geldt dit voor alle
bestudeerde toezichthouders).
De crisis heeft bewezen dat de analyses van toezichthouders en overheden in 19942008 op wezenlijke onderdelen onjuist waren. Toch worden die analyses in de
jaarverslagen en andere rapporten gepresenteerd alsof ze vanzelfsprekend zijn, en er
geen twijfel over kan bestaan. (Ze zijn wat dit betreft niet te onderscheiden van hun
totaal andere analyses van na de crash). Die stelligheid was en is dus onzin. Dit roept
de vraag op waarom DNB verschillen van mening niet open in zijn rapporten heeft
besproken. Waarom wordt niet erkend dat sommige dingen onzeker zijn? Dat is toch
gewoon de onvermijdelijke werkelijkheid? Uiteraard geldt dit niet alleen voor DNB
maar veel algemener. Veel is nu eenmaal onzeker, en vaak is er verschil van mening.
Het is altijd misleidend en niet zelden riskant om iets dat onzeker is als zeker te
presenteren. Wat is er op tegen om verschillende zienswijzen met hun onderbouwing
naast elkaar te presenteren? Maar het gebeurt dus niet.
Wellinks meineed was succesvol: essentiële feiten zijn verborgen
gebleven, en de CDW verkoopt zijn sprookje als de waarheid.

Op pp. 32-3/28-9 van haar eerste rapport zegt de CDW dat de hoorzittingen niet
bedoeld waren om personen in staat van beschuldiging te stellen of vrij te pleiten. Ze
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waren volgens de commissie ook niet geschikt voor “formele waarheidsvinding”.
Zonder het verschil uit te leggen tussen formele waarheid en de waarheid. Hoe dat ook
zij, de commissie heeft geen van de verklaringen van Wellink weersproken. Ook niet in
haar rapport. Daardoor heeft ze Wellink wel degelijk de kans gegeven om zichzelf vrij
te pleiten. Ze heeft de hoorzittingen bovendien gebruikt alsof ze betrouwbare
informatie, de waarheid, opleverden. Een voorbeeld, uit het hoofdstuk Hoofdconclusies
en aanbevelingen van het eerste rapport:
«De systeemrisico’s die DNB als verantwoordelijke voor het systeemtoezicht in
toenemende mate zag, heeft zij in het algemeen wel in het openbaar aan de orde
gesteld. Deze waarschuwingen werden in onvoldoende mate gehoord of overtuigden
beleidsmakers en politici niet. Opmerkelijk is dat de door DNB geïdentificeerde
systeemrisico’s vervolgens niet leidden tot actie van de toezichthouder op systeemniveau. Ook DNB richtte zich in de uitvoering van haar toezicht vooral op de
bedrijfsvoering van individuele instellingen (micro-prudentieel).»8
Van dat toenemende zien is in de jaarverslagen geen spoor te bekennen. Dit
verzinsel kan alleen berusten op een bewering van Wellink in de hoorzittingen. Op
1/2/10 beweerde hij:
«Het klinkt zo zielig als ik zeg dat ik een roepende in de woestijn was. Dat zou een
beetje flauw zijn. Er is veel gewaarschuwd. Dat gebeurde niet alleen door de
Nederlandsche Bank, maar ook door het centrale bankwezen in de wereld. Ik denk dat
we wel gehoord werden, maar dat er niet naar ons geluisterd werd. Daarover kun je
ontzettend zielig doen, maar het is een fact of life. Als wij iets over de lonen zeggen, is
er een groep in Nederland die zegt: daar komen ze weer met hun grijsgedraaide
grammofoonplaat. Als we iets over het overheidsbudget zeggen, komt men met een
vergelijkbaar verhaal.»
Van (duidelijke of relevante) waarschuwingen is in de jaarverslagen en OFS geen
sprake. Ook dit verzinsel kan alleen van Wellink komen. Als DNB de risico’s werkelijk tijdig had gezien en ervoor had gewaarschuwd, dan is de passiviteit van DNB
inderdaad niet goed verklaarbaar. Maar wat Wellink zegt is gewoon onwaar. DNB
heeft nergens serieus voor gewaarschuwd. DNB meldde gewoon geen grote gevaren.
Hij heeft de risico’s genegeerd waar enkele gezaghebbende anderen wel degelijk en
goed beargumenteerd voor hadden gewaarschuwd. Vanwege dat negeren is er niets
opmerkelijks aan het uitblijven van actie. Als de commissie beter had geluisterd zou ze
hebben gehoord dat Wellink tegenstrijdige sprookjes vertelde. Wellink beweerde ook
dat de crash niet voorspeld was, en dat “ons” voorspelvermogen tekort is geschoten.
Dat is niet te rijmen met serieuze waarschuwingen. Ook het sprookje van tekortschietend voorspelvermogen heeft de CDW ten onrechte geloofd. De reeks gebeurtenissen die de crash van september 2008 veroorzaakten is wel degelijk voorspeld. Door
gezaghebbende instanties. Voor citaten en verwijzingen zie hoofdstuk 2. Het probleem
was niet het zien of voorspellen, maar het ondeugdelijke reageren door toezichthouders, parlementen en regeringen. Het verzwijgen en vergeten. Ontbrekende integriteit en competentie.
De conclusie is dat de CDW de verklaringen van belanghebbenden in hoorzittingen
als belangrijke zo niet belangrijkste bron van informatie heeft gebruikt. Ze heeft de
verklaringen niet of onvoldoende getoetst. Ze heeft het spreken van onwaarheid niet
gesignaleerd, en er geen consequenties aan verbonden. Anderzijds heeft de commissie
veel te weinig gebruik gemaakt van bronnen uit de voorgeschiedenis van de crisis. Die
waren ruim voldoende om haar taak, het vinden van de oorzaken, te kunnen uitvoeren.
Hoorzittingen waren daarvoor niet nodig.
Bedenk in dit verband dat de hoofdoorzaken van de hypothekencrisis in de VS
liggen, en dat de CDW geen enkele functionaris uit het Amerikaanse toezicht of de top
van de Amerikaanse financiële wereld heeft gehoord. Bovendien heeft de commissie
geen pogingen ondernomen om de belangrijkste ontbrekende informatie, over het
disfunctioneren van het toezicht, boven tafel te krijgen.
8

Eerste rapport CDW p. 21/17.
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Op grond van de eerdere hoofdstukken en het bovenstaande is het evident dat de
conclusies en aanbevelingen van de CDW er heel anders uitgezien zouden hebben als
Wellink de waarheid had gesproken. Dat wil zeggen: de hele relevante waarheid. Want
Wellink was een sleutelfiguur. Onder de vele door de CDW gehoorde organisaties was
er slechts één relevante toezichthouder, DNB. Wellink was daar de baas. Van DNB
heeft de CDW verder alleen directe ondergeschikten van Wellink gehoord. Die dansten
duidelijk naar Wellinks pijpen. Praktisch gesproken was Wellink de belangrijkste bron
van informatie over DNB en alles wat DNB aanging. Als de CDW Wellink op
hoofdzaken niet zonder meer volgt, dan is in ieder geval weinig of niets dat de CDW
concludeert in strijd met de voorstelling van zaken van Wellink. Volgens de CDW
liggen de “diepere oorzaken” van de crisis op het internationale macro-economische
terrein: handels- en monetair beleid, globalisering en liberalisering van financiële
markten.9 Onpersoonlijker kan het niet. De CDW zegt niets over de onduidelijkheid en
meerduidigheid van het begrip “oorzaak”. Stilstaan bij de definitie en betekenis van dat
begrip is belangrijk omdat het nutteloos is om zaken als oorzaak aan te wijzen waar
geen mens iets aan kan veranderen. En het is kwalijk om zaken onvermeld te laten die
veranderbaar zijn en rampen kunnen voorkomen. De meeste van de genoemde “diepere
oorzaken” van de CDW hoeven helemaal niet tot een crash of crisis te leiden.
“Liberalisatie” is dan en alleen dan riskant als het gepaard gaat met onvoldoende
aansprakelijkheid en toezicht.
Net als de “achterliggende economische mechanismen” die de CDW op p. 11/7
noemt zijn haar “diepere oorzaken” weliswaar van invloed op de financieel
economische ontwikkelingen, maar noch noodzakelijk noch voldoende voor een crash.
Aan de diepere oorzaken en achterliggende mechanismen doet de CDW hoe dan ook
helemaal niets. Van de andere kant is het evident dat ondeugdelijk toezicht en de
afwezigheid van aansprakelijkheid en strafbaarheid een garantie zijn voor rampen, in
welke vorm dan ook. Ook op andere terreinen dan financiën en economie. Het
hoofdstuk geschiedenis hierboven maakt op zijn minst aannemelijk dat deugdelijk
toezicht de crisis zou hebben voorkomen. Wellinks antwoorden hebben er sterk toe
bijgedragen die mogelijkheid buiten zicht en bespreking te houden. Zijn meineed was
succesvol. Hij heeft wezenlijk bijgedragen aan het inprenten van een beeld dat
doeltreffende maatregelen buiten de deur houdt. Door Wellinks verklaringen niet of
onvoldoende te toetsen, en door hoogstens in bedekte termen te spreken over wat haar
mogelijk wèl is opgevallen heeft de CDW zich medeplichtig gemaakt aan het
verbreiden van een onjuist beeld van de oorzaken van de crisis, en medeverantwoordelijk voor de gevolgen van dat onjuiste beeld.
De CDW, de oorzaken van de crisis, en het voorkomen van herhaling.

Wellink is niet de enige die door de CDW wordt ontzien. De CDW lijkt alleen
algemene of onpersoonlijke oorzaken als oorzaken te zien, en te ontkennen dat de
hypothekencrisis oorzaken heeft die direct samenhangen met het functioneren van
specifieke personen of organisaties. Wellink en veel andere gehoorden deden trouwens
hetzelfde. Wat natuurlijk alleen mogelijk is als bepaalde vragen achterwege blijven, en
leugens en misleiding niet aan de kaak worden gesteld.
De CDW heeft niet de moeite genomen om uit te leggen waarom de hypothekencrisis in de VS is ontstaan, en niet in een Europees of Aziatisch land. Ondanks de naar
haar mening internationale fundamentele oorzaken. Net als de Amerikaanse FCIC
weigert de CDW het roekeloze en onverdedigbare eigen-huis-beleid van de Amerikaanse regering (inclusief Congres) en het al even roekeloze en onverdedigbare
toezichtbeleid van de VS als hoofdoorzaken te noemen. Ze bespreekt het eigen-huisbeleid wel. Maar ze constateert niet dat dit beleid onprofessioneel en roekeloos was. Ze
vermeldt evenmin dat het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fundamentele economische
mechanismen, veranderbaar en vermijdbaar is. Het «uiteenspatten van de woningmarktzeepbel in de Verenigde Staten toen duidelijk werd dat veel slechte hypotheken
9
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- 117 -

waren verstrekt» wordt genoemd als “directe aanleiding”.10 Maar er wordt niet
bijgezegd dat de slechte hypotheken veroorzaakt werden door idiote doelpercentages
van de Amerikaanse regering. Dit verzwijgen kan verklaard worden uit de wens de VS
niet voor het hoofd te stoten. Maar als de VS inderdaad geen kritiek duldt, en de
mening van de VS over de onderdanigheid van Nederland belangrijker is dan het
verhinderen van financiële crises, dan had de CDW dat in zijn hoofdstuk Inleiding en
verantwoording kunnen en moeten opmerken. Want een randvoorwaarde als het niet
mogen noemen van wangedrag van belangrijke actoren kan grote gevolgen hebben
voor de conclusies en de doeltreffendheid van de aanbevelingen.
Afgezien hiervan is de analyse van de CDW van de rol van de (gesecuritiseerde)
hypotheken alleszins redelijk.11 Maar de voor de hand liggende conclusie dat het
overheidsbeleid in de VS in veel opzichten schromelijk gefaald heeft, en dat dit een
belangrijke mede-oorzaak of de hoofdoorzaak is van de hypothekencrisis, wordt niet
getrokken. En de analyse van de Amerikaanse woningmarkt staat in de laatste inhoudelijke paragraaf van het hoofdstuk Macro-economische omstandigheden, na onderwerpen die veel minder verband houden met het ontstaan en voorkomen van crises.
Om van fouten te leren moet je ze eerst gesignaleerd hebben. Het gevaar van de
weigering om fouten te erkennen en aan te pakken is dat ze opnieuw worden gemaakt.
Op 25/10/16 stemde de Tweede Kamer in met een motie die de regels voor het
verstrekken van een hypotheek wil versoepelen.12 Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit
gebeurd zou zijn als de CDW het versoepelen van hypotheekvoorwaarden door de
Amerikaanse overheid als hoofdoorzaak van de hypothekencrisis had aangemerkt.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de CDW veel behartenswaardigs zegt
over algemene verschijnselen. Maar wat ze oorzaken noemt hoeft niet tot een crisis te
leiden, en zijn dus eigenlijk geen oorzaken. Bovendien merkt ze niet op dat
toezichthouders en overheden vanwege het algemene karakter van wat ze oorzaken
noemt al jaren geleden maatregelen had moeten treffen om te voorkomen dat ze tot een
crash of crisis zouden leiden. De commissie verklaart niet hoe het komt dat toezicht en
overheden dat hebben nagelaten. Over fouten die aan specifieke personen of
organisaties toe te schrijven zijn zegt de commissie weinig of niets. Dat is een fatale
nalatigheid, omdat de crisis veroorzaakt is door fouten die vermeden hadden kunnen en
moeten worden. De oorzaken van deze fouten zijn voor zowel het begrip als het
voorkomen van herhaling veel belangrijker dan de algemene, onvermijdbare
verschijnselen.
De aanbevelingen van de CDW getuigen van het succes van
Wellinks meineed.

Dat de CDW de meest relevante oorzaken niet heeft gesignaleerd is het gemakkelijkst te zien aan de aanbevelingen die staan vermeld en toegelicht in het eerste
hoofdstuk van haar eerste rapport. De aanbevelingen zijn als volgt ingedeeld:13
1. Een mondiale financiële crisis: Onderkennen van macro-economische risico’s
moet beter.
2. Verantwoordelijkheid financiële sector: Veranderingen in structuur, cultuur en
gedrag noodzakelijk.
3. Verantwoordelijkheid wetgever: Aanscherpen regulering en versterking rol nationale parlement.
4. Verantwoordelijkheid toezichthouders: Versterken invulling en uitvoering van
toezicht gewenst.
De eerste groep bestaat uit één aanbeveling. De CDW beveelt CPB en DNB aan om
gezamenlijk «minimaal één keer per jaar regering en parlement [te] informeren over de
10

Eerste zin van par. 1.2 p. 11/7 van het eerste rapport van de CDW.
P. 43/39 eerste rapport CDW.
12 Financieel Dagblad 26/10/16.
13 De nummering is van schrijver dezes. De groepen 1-4 corresponderen met de paragrafen 1.2-1.5
van het eerste rapport van de CDW.
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internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met
ontwikkelingen in de financiële sector». Dat lijkt mooi, maar is als aanbeveling
misleidend en onnodig. Op de eerste plaats waren de specifieke omstandigheden van de
financiële instellingen en de eigenschappen van de financiële instrumenten en
processen veel belangrijker voor het optreden van de crash dan economische
ontwikkelingen. Op de tweede plaats was onvoldoende bekendheid van risico’s het
probleem niet. Het probleem was de arrogantie van toezichthouders en politiek. Die
vonden inzichten die tegen hun (politieke) dogma’s indruisten alleen maar irritant, en
schoven mensen die gevaren ter discussie wilden stellen terzijde. Het probleem was dat
sommige topfiguren uit de financiële wereld (andere) toezichthouders intimideerden,
en alle toezichthouders passief bleven, misschien mede uit angst voor lieden als
Greenspan of Summers. De CDW signaleert dit niet, en doet geen enkele aanbeveling
die de kans op soortgelijk wangedrag vermindert. Op de derde plaats is de aanbevolen
publicatie overbodig en verspillend, en mogelijk verwarrend. Een dergelijke publicatie
bestaat namelijk al jaren, en in veelvoud.14 Het is waar dat ze drastisch verbeterd
moeten worden, maar dat is iets anders dan ze te klonen. De gebrekkige kwaliteit van
ook de DNB Overzichten financiële stabiliteit kan worden gezien als één van de
medeoorzaken van de crisis. De oorzaken van de onvoldoende kwaliteit van de
stabiliteitsrapporten die jaarlijks door diverse toezichthouders en IMF worden
gepubliceerd, en van de bestaande stabiliteitscommissies, hangen ongetwijfeld samen
met die van de passiviteit van het toezicht in de voorgeschiedenis van de crisis. Dit is
echter niet door CDW (of anderen) gesignaleerd en onderzocht.15
Anno 2016 is de situatie dat DNB tweemaal per jaar een stabiliteitsrapport
uitbrengt, en CPB éénmaal per jaar een risicorapportage.16
De tweede groep aanbevelingen betreft “veranderingen in structuur, cultuur en
gedrag”. De specificatie van deze aanbevelingen klinkt mooi, maar geeft weinig reden
om te vertrouwen op doeltreffende uitvoering. Er wordt aangenomen dat alle mensen
van goede wil zijn, beseffen dat hun gedrag moet verbeteren, en dat ook daadwerkelijk
doen. In het licht van de geschiedenis van de crises is dat een onzinnige aanname. Voor
het heden laat het voorbeeld van het DNB document Van analyse naar actie dat
verderop wordt besproken duidelijk zien dat de aanname voor Wellink en DNB zeker
niet opgaat.
Wat in deze groep aanbevelingen opvalt is het ontbreken van een geloofwaardige
aanpak van een probleem dat de CDW signaleert in haar voorwoord:
«Het is de commissie bij haar onderzoek opgevallen dat een aanzienlijk deel van
degenen, die verantwoordelijkheid droegen binnen het financiële stelsel in de aanloop
naar de crisis, in geringe mate blijk geven van een kritische kijk op hun eigen rol in het
ontstaan van de problemen en op hun falen in het voorkomen ervan.
Dat gebrek aan zelfreflectie verontrust de commissie. Het legt een hypotheek op de
verbeteringen die de commissie in haar rapport voorstelt en voedt de vrees dat de
actoren weer zullen overgaan tot “business as usual”.
De commissie vindt het van essentieel belang dat zij die verantwoordelijkheid
dragen voor de ontstane problemen, die verantwoordelijkheid ook nemen en daarnaar
handelen.»17
De tweede alinea zal bij iemand die dit als politiek taalgebruik interpreteert de
indruk wekken dat de commissie geen aanbevelingen doet die bedoeld zijn om
14

Voorbeelden worden gegeven in hoofdstuk 2, in de paragraaf over DNB. Zoek bijvoorbeeld op
“Schweizerische”.
15 Iets dergelijks geldt ook voor de oprichting van een European Systemic Risk Board. Zoiets was er
al, maar functioneerde onvoldoende. Voorbeelden zijn: de Financial Stability Board (FSB), opvolger
van de Financial Stability Forum (FSF), en het Financial Stability Institute (onder BIS), en het
Committee on the Global Financial System (CGFS), ook onder BIS. Het CGFS heeft
verhoudingsgewijs het best gefunctioneerd, en nuttige rapporten gepubliceerd (nuttig maar niet goed).
Er is door de afzonderlijke toezichthouders echter vrijwel niets mee gedaan. De oorzaken daarvan en
van het disfunctioneren van de andere organisaties zijn niet door CDW en FCIC onderzocht.
16 DNB rond mei en oktober, CPB rond 1/6.
17 Eerste rapport CDW p. 8/4.
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functionarissen verantwoordelijk te laten werken. Die indruk is juist. Geen van de
aanbevelingen van de commissie kan worden gezien als poging om topfunctionarissen
verantwoordelijk te laten functioneren. Het vertrouwen op de Code banken is een veeg
teken. De CDW legt niet uit waarom het één door een code, en iets anders bij wet
geregeld moet worden. Een code heeft veel minder status en betekenis dan een wet. En
belangrijker: vertrouwen op een code is in strijd met ervaringskennis. Veel zo niet de
meeste van de bij de crisis betrokken organisaties hadden prachtige codes. Zie hun
jaarverslagen, websites of voorlichtingsbrochures. De codes hadden duidelijk
onvoldoende invloed. De onderzoekscommissie heeft nagelaten de rol van codes te
onderzoeken.
De derde groep aanbevelingen is van het type: dit en dat moet worden verbeterd.
Maar een beter systeem is nog geen veilig systeem. Dat geldt ook hier. Wat de
commissie voorstelt kan tot verbetering leiden. Maar dat is niet zeker. Wel zeker is dat
de voorstellen, als ze worden uitgevoerd, niet tot een veilig systeem leiden, en geen
garantie vormen tegen herhaling. Over de meeste oorzaken van hoofdstuk 3 hierboven
wordt in de CDW rapporten met geen woord gerept. Het woorddeel “aansprakelijk”
komt in het eerste rapport van de CDW 36 (zesendertig) maal voor, uitsluitend in
verband met de aansprakelijkheid van de toezichthouder voor claims van banken. In
het tweede rapport wordt het 11 (elf) maal gebruikt. Vijfmaal in verband met
aansprakelijkheidsbeperking van toezichthouders, vijfmaal voor relaties binnen
ondernemingen, en éénmaal om te vertellen dat DNB Landsbanki en de IJslandse
toezichthouder aansprakelijk heeft gesteld.18 Het woorddeel “strafbaar” komt in geen
van beide rapporten van de CDW voor. Aansprakelijkheid en strafbaarheid zijn
kennelijk alleen nodig voor mensen met gewone inkomens.
Voor de vierde groep van aanbevelingen geldt iets dergelijks. Nergens is zo
duidelijk als hier dat de CDW niet verder heeft gekeken dan haar korte neus lang is. De
meeste aanbevelingen betreffen zaken die geen probleem waren en weinig of niets met
de oorzaken te maken hebben. De CDW legt nergens uit hoe het komt dat DNB
jarenlang ondeugdelijk functioneerde en hoe het komt dat de Tweede Kamer dat niet
opmerkte of er niks aan deed. Van geen van de aanbevelingen kan verwacht worden
dat het de oorzaken van dit disfunctioneren wegneemt of vermindert. Het misleidende
Van analyse naar actie bevestigt dit.
De Algemene rekenkamer laat afweten.

Hoewel parlementsleden graag beweren dat ze de regering (of bijvoorbeeld de
Europese commissie) controleren, heeft de grondwet ze zo’n taak niet gegeven. In
Nederland is de regering samengesteld uit een coalitie van partijen die in de Tweede
Kamer als regel een meerderheid heeft. De Kamer besluit bij meerderheid van
stemmen. Als gezegd wordt dat de Kamer ergens mee instemt, dan wordt bedoeld dat
een meerderheid instemt. Meer niet. In deze situatie is het dwaasheid om te verwachten
dat de Kamer de regering op een serieuze manier controleert. Selectie voor kandidatenlijsten, loyaliteit met partijgenoten, hiërarchische relaties (partijdiscipline), en
loopbaanbelangen geven leden van coalitiepartijen weinig aanleiding tot een zelfstandige opstelling. Controle en een kritische houding zijn veel riskanter dan jaknikken.
Ministers en partijtoppen houden niet van mensen die een eigen koers varen en
moeilijk doen. Ze kunnen iemands politieke loopbaan veel schade berokkenen.
Hoogstens van de oppositie kan een kritische houding verwacht worden. Maar die is
per definitie in de minderheid. Bovendien verschilt de oppositie niet zo veel van de
coalitie als vaak wordt verondersteld. Het is waar dat de oppositie vaak doet alsof ze
het met coalitiepartijen of de regering oneens is. Maar onder andere over zaken die te
maken hebben met machtsuitoefening denkt ze precies hetzelfde als de coalitie. Dat
geldt onder andere de macht en straffeloosheid van (semi-) overheidsfunctionarissen.
Na een wisseling van de macht wil een oppositiepartij net zo kunnen opereren als een
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coalitiepartij nu. Ook oppositiepartijen passen wel op om het systeem van politieke
benoemingen serieus aan te vallen. Ook de oppositie zwijgt over het falen dat daarvan
het gevolg is. De CDW was niet voor niets unaniem.
De enige organisatie in Nederland die de controle van overheidsorganisaties als
hoofdtaak heeft is de Algemene rekenkamer. DNB behoort tot de organisaties waarop
de Rekenkamer toezicht moet houden. Maar in geen van de jaren 1999-2008 maken de
jaarverslagen van de Rekenkamer melding van onderzoeken van of bij DNB.19
Misschien kan dit worden verklaard uit een gebrek aan medewerking van DNB en het
ministerie van financiën. Die ontzegden de Rekenkamer namelijk inzage in individuele
toezichtdossiers. DNB en het ministerie werden hierin gesteund door de Raad van
State. De Rekenkamer heeft na de crisis veel ophef over die geheimhouding gemaakt.20
Geen van de jaarverslagen 1999-2009 maakte er echter melding van. Pas in december
2010 vroeg de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven de visie van de Rekenkamer op juridische aspecten van de inzage-kwestie.21
Het jaarverslag 2006 van de Rekenkamer wijdt twee pagina’s aan Bibi de Vries, die
tot eind 2006 voorzitter was van de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede
Kamer. Ze zegt op die pagina’s dat de Rekenkamer het parlement echt van dienst zou
zijn door onderzoek te doen naar met name DNB en AFM. Toezicht op toezicht is
noodzakelijk, en volgens De Vries is alleen de Rekenkamer daarvoor toegerust. De
Rekenkamer gaf geen commentaar op deze oproep. Niet in woorden en niet in daden.
Het argument van geheimhouding is ondeugdelijk en misleidend. Ook zonder
inzage in individuele toezichtdossiers was en is zinvolle evaluatie mogelijk. Het
toezicht van DNB op het risicomanagement van banken bijvoorbeeld moet goed te
beoordelen zijn aan de hand van de richtlijnen, protocollen of dergelijke die DNB voor
dat onderdeel van het toezicht moet hebben.22 Goede richtlijnen kunnen onvoldoende
uitgevoerd worden, maar gebrekkige richtlijnen betekenen gebrekkig toezicht. Voor de
sturing van het toezicht op risico’s (aandacht evenredig met risico) geldt iets dergelijks.
Bestudering van de reeks jaarverslagen van DNB, inclusief vergelijking van opeenvolgende edities, toont onaanvaardbare passiviteit en ondeugdelijke verantwoording.
Dat wordt nog duidelijker als de inhoud van de jaarverslagen wordt vergeleken met de
ontwikkelingen in de financiële wereld en rapporten van andere toezichthouders
daarover. Bestudering van bijvoorbeeld de LTCM-crisis en de eliminatie van Born, en
van de reactie daarop van DNB, laat overduidelijk zien dat DNB verregaand tekort
schoot.
Er is niets dat er op wijst dat de Rekenkamer zich na de financiële crisis verwijten
heeft gemaakt over het feit dat ze de Nederlandse financiële toezichthouders een
decennium lang of langer geen aandacht heeft geschonken.
Na het dieptepunt van de crisis in 2008 publiceerde de Rekenkamer rapporten over
diverse onderwerpen die met de crisis verband houden. In 2009 een rapport over het
systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten, en in 2011 een rapport
over de uitvoering van het toezicht op de stabiliteit van banken door DNB. En verder in
de loop der jaren een reeks verslagen over de uitvoering van allerlei maatregelen van
overheden om banken overeind en het financieel stelsel draaiende te houden. De eerste
twee rapporten zijn uiteraard bedoeld om zo niet herhaling van een soortgelijke crisis
dan toch in ieder geval de noodzaak van staatssteun te voorkomen. Daarom zouden ze
moeten onderzoeken hoe het toezicht in de voorgeschiedenis van de crisis
functioneerde, en hoe het mis kon gegaan. Of gebruik moeten maken van de resultaten
van soortgelijk onderzoek door anderen. Maar dat doen ze niet. Over de voor19

De jaarverslagen vanaf 1999 staan als pdf-bestand op het internet. (Eerdere jaarverslagen niet).
De brief van 25/1/13 van de Rekenkamer aan de Tweede kamer met “Aandachtspunten voor het
plenair debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie
financieel stelsel” (d.w.z. de Commissie De Wit, CDW) gaat vrijwel nergens anders over.
21 P. 3 van de brief van de Rekenkamer van 25/1/13.
22 Die moeten er zijn, zowel ten behoeve van de betrokken DNB medewerkers, als vanuit het oogpunt
van gelijke behandeling van de verschillende banken.
20
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geschiedenis wordt gezwegen. Als je de rapporten niet heel zorgvuldig bestudeert kun
je je zelfs afvragen waarom ze zijn geschreven, wat de aanleiding was om ze te
schrijven. Er wordt niet gesproken over slecht of onvoldoende functioneren van het
toezicht in de voorgeschiedenis, maar alleen over (daarna!) gerealiseerde of wenselijke
verbeteringen. Problemen van passiviteit, gebrek aan openheid, vermeende noodzaak
van overeenstemming met onverantwoordelijke collega-toezichthouders, en hiërarchische organisatie (interne repressie) worden in het geheel niet genoemd.
Doordat geen aandacht wordt geschonken aan disfunctioneren in de voorgeschiedenis is er voor de “verbeteringen” alleen een theoretisch en onbeproefd referentiekader. Al met al worden de rapporten gekenmerkt door een groot gebrek aan openheid.
Ze zijn verhullend. Het is plausibel dat wat als verbeteringen wordt gepresenteerd in
theorie verbeteringen zijn. Maar er is geen reden om aan te nemen dat ze de praktijk
ook werkelijk zullen verbeteren. En nog minder dat ze de oorzaken van disfunctioneren
wegnemen en de kans op een volgende financiële crisis minimaliseren. Te meer omdat
de Rekenkamer het rapport Van analyse naar actie. Plan van aanpak cultuurverandering toezicht DNB, en een evaluatie van DNB door het ministerie van financiën
serieus lijkt te nemen.23 Van het rapport Van analyse naar actie is zelfs de titel
misleidend: het rapport omvat geen analyse. Bovendien erkent het geen fouten. Het
vraagt zich alleen af: waar zijn we goed in, wat kan en moet beter? Hoe kun je van een
organisatie die blind is voor vergaand falen verwachten dat hij op eigen kracht een
substantiële cultuurverandering realiseert? Waarom prikt de Rekenkamer de schijn van
DNB niet door?
In een rapport als Van analyse naar actie wreekt zich het verhullende gedrag van de
CDW. Die immers net als de Rekenkamer weigerde duidelijke taal te spreken en
namen te noemen. Zodat Wellink zijn functie behield, en ondanks bewezen gebrek aan
integriteit en competentie bij DNB door kon gaan, en leiding geven aan onder andere
cultuurverbetering. Nota bene.
De oppervlakkigheid van het onderzoek van de Rekenkamer en het risico daarvan
worden onderstreept door het volgende. In het rapport van 2011 wordt overeenstemming tussen IMF en Rekenkamer vermeld als een relevant gegeven. De Rekenkamer hecht kennelijk waarde aan een positief oordeel van het IMF over DNB.24
Vertrouwen op het oordeel van het IMF is echter alleen gerechtvaardigd als het IMF
terzake competent is. De Rekenkamer neemt dat kennelijk blindelings aan. Bestudering
van de voorgeschiedenis zou de Rekenkamer echter hebben geleerd dat het IMF ook in
2004 positief was over DNB en de Nederlandse financiële sector.25 Duidelijk ten
onrechte.26 Aan het oordeel van IMF mag dus geen betekenis worden gehecht.
De Nederlandse “democratische rechtsstaat” is niet bereid tot
zelfcorrectie.

Noch de CDW noch de Rekenkamer noch het ministerie van financiën constateert
dat DNB in de voorgeschiedenis van de crisis onvoldoende heeft gefunctioneerd. Alle
drie zeggen DNB te hebben beoordeeld, maar geen van drieën laat blijken het doen en
laten van DNB in de periode 1994-2007 te hebben onderzocht. Ze zeggen daar ook
niets over. Toch menen zowel CDW als Rekenkamer dat DNB moet verbeteren. Het
ministerie ziet weinig meer dan aandachtspunten.27 De aanbevelingen van CDW en
Rekenkamer lijken vooral bedoeld om de verontwaardiging van de bevolking te
23

Het rapport van de evaluatie van het ministerie is getiteld Doelmatigheid en doeltreffendheid van de
toezichthouders DNB en de AFM. Het is van augustus 2010.
24 P. 11/13 van Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken.
25 Zie DNB jaarverslag 2004 of de Bijlage DNB rapporten. Zoek op “IMF”.
26 Want als het IMF gelijk had gehad, dan waren staatssteun en de hier genoemde Rekenkamer
rapporten niet nodig geweest.
27 Wat de quasi-evaluatie van het ministerie zegt over de relatie DNB-minister roept niet alleen
vragen op, maar baart zelfs zorgen. Wat over de relatie wordt gezegd wekt de indruk van politieke
invloed op het toezicht. Van meer of andere bemoeienis dan toezicht op toezicht. Het negeren van de
feiten over het falen van DNB in 1994-2013 staat in schril contrast met de aanbeveling voor invoering
van meetbare indicatoren voor het controleren van de doelstellingen van het toezicht op pp. 17-18 van
het ministeriële rapportje.
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dempen. De voorgestelde verbeteringen zijn echter niet gebaseerd op onderzoek van
het falen van DNB, en zullen herhaling niet voorkomen. Geen van de drie organisaties
constateert dat essentiële beweringen van de president Wellink van DNB onwaar zijn,
en dat DNB onder zijn presidentschap niet heeft gedaan wat hij kon en moest doen.
Parlement en regering hebben de rapporten van CDW, Rekenkamer en ministerie
aanvaard zonder er fundamentele opmerkingen over te maken. Deze gang van zaken,
en de weigering om te erkennen dat het functioneren van Wellink en DNB volstrekt
onvoldoende waren, laten zien dat de mechanismen voor zelfcorrectie van de huidige
Nederlandse democratische rechtsstaat niet werken en onvoldoende zijn. De top van
het openbaar bestuur wil van cruciale feiten niets weten. Met ondeugdelijke analyses
en maatregelen als gevolg. Zodat ook in de toekomst niets verhindert dat onintegere
incompetente praatjesmakers als Wellink worden benoemd tot hoofd van een vitale
organisatie, en daar oogkleppenbeleid wordt gevoerd zoals door DNB in 1994-2007.
De CDW had in de stelselcorrectie een sleutelrol kunnen en moeten vervullen. Maar
ze heeft zich geleend voor geschiedvervalsing, en zich beperkt tot oppervlakkige
verbetering in plaats van fundamentele correctie. Verbetering kan helpen, maar zal
soortgelijke rampen niet voorkomen. Want de belangrijkste oorzaken zijn ongenoemd
en ongemoeid gebleven. Verbazingwekkend is dit niet. De keuze voor onderzoek door
leden van de Tweede Kamer, dus partijleden, is goede reden voor twijfel over onder
andere de openheid van het onderzoek. Het is nauwelijks overdreven om te stellen dat
het deugdelijk onderzoek bij voorbaat uitsluit.
Samenvatting en conclusie.

Het onderzoek ten behoeve van dit rapport is begonnen met lezing van verslagen
van hoorzittingen van de Commissie De Wit (CDW). Verschillende beweringen van
Wellink en anderen in die hoorzittingen maakten een vreemde, ongeloofwaardige
indruk. Dat was aanleiding voor bestudering van de jaarverslagen en OFS van DNB,
van de geschiedenis van de financiële sector, en van de evaluaties van DNB door de
CDW, de Algemene rekenkamer en het ministerie van financiën. De conclusie van de
bestudering van de geschiedenis is dat het toezicht op de financiële sector en de
regeringen en parlementen in de periode 1994-2007 wezenlijk tekort zijn geschoten.
Wat betreft de hypothekencrisis geldt dit wegens het roekeloze eigen-huis-beleid en het
arrogante en dogmatische toezicht op de eerste plaats voor de VS. Maar ook het
financiële toezicht in andere landen heeft nooit deugdelijk gereageerd op vroegtijdige,
gezaghebbende en goed onderbouwde waarschuwingen. Het heeft de nodige
maatregelen al evenmin uit eigen beweging getroffen. Dat geldt ook voor het toezicht
in Nederland. Het is zeer aannemelijk dat het toezicht maatregelen had kunnen treffen
die de hypothekencrisis zou hebben voorkomen. Wellink en DNB hebben de fatale
ontwikkeling actief ondersteund. Dit wordt overduidelijk aangetoond door de jaarverslagen en OFS van DNB, in combinatie met de lotgevallen van een reeks van
Nederlandse banken. Waarvan enkele immers alleen konden overleven met behulp van
belastinggeld.
In de hoorzittingen van de CDW deed Wellink alsof hij en DNB al het mogelijke
hebben gedaan, maar dat bepaalde risico’s onbekend waren en dat “ons” voorspelvermogen onvoldoende was om de crisis te kunnen voorzien. Hij brengt dit bij alle
betrokkenen naar voren als verzachtende of verontschuldigende omstandigheid. Hij
maakt geen van hen ernstige verwijten. Zijn beweringen omvatten belangrijke
tegenstrijdigheden, en zijn dus op zijn minst ten dele onwaar. Dit betreft onder andere
zijn beweringen over een zo veilig mogelijk financieel stelsel enerzijds, en de
vermeende eisen van een werkende economie anderzijds. Ook tegenstrijdig zijn de
herhaalde beweringen over zijn waarschuwingen vanaf 2000 enerzijds, en de
vermeende onbekendheid van risico’s en tekortschietend voorspelvermogen anderzijds.
Waarbij moet worden aangetekend dat de meeste beweringen over waarschuwingen
werden gedaan toen hij niet onder ede stond. Maar het belangrijkste is mogelijk niet
wat hij vertelt, maar wat hij verzwijgt. Hij heeft namelijk cruciale gebeurtenissen,
waarschuwingen en voorspellingen onvermeld gelaten. Vanwege zijn kennis, vaardigheden en belang moet de misleiding opzettelijk zijn. Samenvattend kan daarom worden
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gesteld dat het beeld dat Wellink geeft van de geschiedenis van de crisis onjuist en
misleidend is, en dat hij meineed heeft gepleegd. Het onjuiste en misleidende beeld
bemoeilijkt het vinden van wezenlijke oorzaken, en het wegnemen daarvan.
Als zijn persoonlijk gedrag en dat van DNB verdedigbaar waren geweest, dan had
Wellink niet zijn toevlucht tot meineed hoeven nemen. Als de CDW integer en
competent was geweest, dan had ze het disfunctioneren en de meineed van Wellink
opgemerkt en aan de kaak gesteld. Ze zou Wellink hebben aangeklaagd wegens
meineed, en uitgezocht welke omstandigheden zijn langdurig disfunctioneren mogelijk
hebben gemaakt. In plaats daarvan heeft de commissie Wellink en DNB in
bescherming genomen, en zich laten kennen als deel van een cultuur waarin
verantwoordelijken elkaar door dik en dun dekken, ongeacht de ernst en gevolgen van
hun wangedrag en falen. Het beeld dat de CDW geeft van de geschiedenis van de crisis
is globaal gezien gelijk aan dat van Wellink. Die hierin overigens wordt gesteund door
andere gehoorden met parallel lopende belangen.
In het decennium voorafgaand aan de financiële crises heeft de Algemene
rekenkamer DNB niet onderzocht. In 2009 en 2010 hebben respectievelijk de
Rekenkamer en het ministerie van financiën een evaluatie van DNB gepubliceerd.
Geen van beide evalueert het feitelijk presteren in het voorafgaande decennium. Beide
evalueren theoretisch, in abstracto. Geen van beide hoeft daardoor te zeggen dat DNB
tekort is geschoten, en beide kunnen wijzen op verbeteringen. Het is echter volkomen
onduidelijk of beter dan volstrekt onvoldoende voldoende is. Doordat Rekenkamer en
ministerie niets willen weten van wanprestatie kennen ze ook de oorzaken daarvan niet.
Het is daardoor theoretisch onduidelijk of de verbeteringen de oorzaken van het
disfunctioneren wegnemen of verminderen. Vergelijking met de analyses hierboven
laat zien dat ze dat niet doen. En hoewel de aanbevelingen van de Rekenkamer zodanig
kunnen worden uitgevoerd dat ze verbetering betekenen, is zo’n uitvoering niet
vanzelfsprekend. Doordat ze niets doen aan de oorzaken is wel zeker dat ze de kans op
herhaling niet of nauwelijks verkleinen.
De democratische rechtsstaat Nederland is dus niet bereid gebleken om zijn fouten
te erkennen en te corrigeren.28 Ook al zijn die fouten medeoorzaak van één van de
grootste rampen die West Europa na de Tweede Wereldoorlog getroffen hebben. De
veronderstelling dat er op vertrouwd mag worden dat de verantwoordelijken in de
(semi-)overheid uit zichzelf doen wat ze behoren te doen, of elkaar waar nodig
corrigeren, is onjuist gebleken. Dit geldt ook voor de zogenaamde volksvertegenwoordiging. Kennelijk is een kans op herbenoeming of herverkiezing onvoldoende om
de betreffende personen tot behoorlijk functioneren te bewegen. Er zijn overtuigender
instrumenten nodig.
De geschiedenis en de evaluatie van de financiële crises laten zien dat geen van de
hoofdpersonen in de betrokken publieke organisaties integer en competent was. De
gepresenteerde analyses suggereren dat hun gebrek aan integriteit en competentie de
belangrijkste oorzaak is van de crisis. In die zin dat deze mensen de crisis vanwege hun
taak en bevoegdheden hadden kunnen en moeten voorkomen. Hun onbehoorlijke doen
en laten kan verklaard worden uit het feit dat ze geen dwingende reden hadden om hun
functie wegens incompetentie te weigeren, of naar behoren uit te voeren. Vanwege het
algemene karakter van deze verklaring moet worden aangenomen dat dit ook voor
andere gebieden van overheidsactiviteit geldt. Wat onder andere betekent dat er ook
daar (extreem) grote risico’s bestaan. Te meer omdat er in het openbaar bestuur van
risicomanagement geen sprake is. Er wordt zonder meer van uitgegaan dat de politieke
meerderheid gelijk heeft, of dat alles vanzelf wel goed komt.29 Met andere mogelijkheden wordt nauwelijks of geen rekening gehouden. Dwaasheden en vergissingen
worden daardoor gemakkelijk fataal.

28

Dit geldt in ieder geval ook voor de VS.
Niet zoals het in het verleden altijd is goed gekomen. Want het is in het verleden alleen altijd goed
gekomen als onder andere tientallen of honderden miljoenen oorlogsslachtoffers worden genegeerd.
Ook oorlogen zijn mensenwerk en vermijdbaar.
29
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Hoofdzaak is dus om ervoor te zorgen dat de functionarissen in het openbaar
bestuur een goede reden krijgen om een functie alleen te aanvaarden als ze hem
aankunnen, en om hun functie naar behoren uit te voeren. In de voorgeschiedenis van
de financiële crises was er geen geloofwaardige stok achter deur. En die is er dankzij
het ondeugdelijke onderzoek ook niet gekomen. Zo’n stok (dwingende reden) moet er
dus alsnog komen. Topfunctionarissen moeten niet in de verleiding komen om te
vertrouwen op de loyaliteit van medemachthebbers. Ze moeten zich gedwongen voelen
om te doen wat ze horen te doen, en te laten wat ze horen te laten. Als ze vermoeden of
weten dat ze dat niet behoorlijk kunnen moeten ze ander werk zoeken.30 Er moeten
geen mensen meer worden benoemd die hun taak niet integer en naar behoren kunnen
en willen vervullen. Partijlidmaatschap en lidmaatschap van een netwerk mogen geen
pluspunt zijn, laat staan voorwaarde. De gegeven praktijk, “cultuur”, is een garantie
voor problemen. Partijlidmaatschap mag hoogstens een rol spelen als er meerdere
kandidaten zijn die even geschikt zijn. Uiteraard is het zinloos het onmogelijke te eisen
of verwachten. Het is ondenkbaar dat er mensen zijn die op een betekenisvolle manier
de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de grotere moderne organisaties. Het zal
dus nodig zijn om de organisatie van werkzaamheden en de wetgeving inzake
hiërarchische organisaties zodanig te wijzigen dat alle functies integer en naar behoren
kunnen worden vervuld door echte (in plaats van niet bestaande) mensen. Zodat
iedereen de verantwoordelijkheid kan dragen voor wat hij of zij doet of nalaat. Het
volgende hoofdstuk werkt dit verder uit.

30

Behoorlijk= naar behoren, zoals het hoort.
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HOOFDSTUK 6.

AANPAK VAN DE DIEPERE OORZAKEN.
Inleiding.

De maatregelen die in Nederland, de VS en ander landen zijn genomen naar
aanleiding van de hypothekencrisis hadden al jaren eerder genomen kunnen en moeten
worden. De onderzoeken hebben niet verklaard waarom in feite het omgekeerde is
gebeurd. De maatregelen hebben echter geen of nauwelijks invloed op de (diepere)
oorzaken van de crisis. Ze geven niemand reden om verantwoordelijk te functioneren.
Dus om wezenlijk beter te functioneren dan in het verleden. De FCIC concludeert dat
de crisis vermijdbaar was, maar laat net als de CDW na om oorzaken te herleiden tot
ondeugdelijk menselijk handelen. Er is in de onderzoeken volledig voorbij gegaan aan
de evidente conclusie dat vrijwel alle financieel economische topfuncties in het
openbaar bestuur ondeugdelijk werden vervuld.31 Er is niet onderzocht hoe dat komt,
en wat er aan gedaan kan worden.
De reactie op de hypothekencrisis was van hetzelfde soort als de reacties op
vermijdbare rampen en overheidsmislukkingen altijd zijn geweest. Net zoals nu waren
de analyse en maatregelen in eerdere gevallen onvoldoende. Vermijdbare crises en vele
andere schadelijke verschijnselen bleven daardoor optreden. Dat kwam niet doordat ze
onvoorspelbaar of onvermijdbaar zijn. Het kwam doordat er niet voor is gezorgd dat
degenen die verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van het financiële stelsel of de
relevante overheidstaken de noodzakelijke competenties hebben en zich daadwerkelijk
verantwoordelijk gedragen. Er is nooit voor gezorgd dat de gegeven functies behoorlijk
uitgevoerd kunnen worden, en geen niet-bestaande supermensen vereisen.
De gang van zaken is begrijpelijk omdat de maatregelen die na crises zijn getroffen
om herhaling te voorkomen werden bedacht door dezelfde mensen die in de periode
voorafgaand aan de crisis hun incompetentie hadden bewezen. Het viel en valt daarom
helemaal niet te verwachten dat de maatregelen doeltreffend zouden en zullen zijn. Het
overgrote deel van de bevolking buiten de top heeft geen mogelijkheden om deze gang
van zaken te veranderen.
De maatregelen die in het onderstaande worden gepresenteerd zijn zonder uitzondering gericht op het zo goed mogelijk verzekeren van verantwoordelijk functioneren.
Ze zijn er op gericht om te bereiken dat mensen alleen functies vervullen die ze naar
behoren kunnen vervullen, en dat ook werkelijk doen. Anders gezegd: de maatregelen
proberen te bereiken dat de gegeven functies worden vervuld door mensen die dat naar
behoren kunnen, en ook doen. Dat moet natuurlijk niet tot gevolg hebben dat grote
aantallen belangrijke functies onvervuld blijven. Dat kan alleen door de samenleving te
reorganiseren. Zodanig dat alle gegeven functies deugdelijk vervulbaar zijn door
beschikbare mensen.
De besproken maatregelen zijn van uiteenlopende aard. Er zijn maatregelen die
verantwoordelijk functioneren mogelijk maken en vergemakkelijken, maatregelen die
onverantwoordelijk functioneren onaantrekkelijk maken, en maatregelen die het
verborgen houden van onverantwoordelijk functioneren bemoeilijken. Het idee achter
de concentratie op verantwoordelijk functioneren is, dat verantwoordelijk functioneren
hoe dan ook noodzakelijk is, en dat onder meer deugdelijke wetgeving er een afgeleide
van is. Met andere woorden: dat het niet nodig is om op dit ogenblik meer aandacht aan
wetgeving te besteden.
Serieuze vervolging en bestraffing van Wellink.

Het spreekt vanzelf dat Wellink vervolgd en bestraft zou moeten worden.
Proportionele bestraffing zal hem vast en zeker voor de rest van zijn leven achter de
tralies doen belanden, en hem alles ontnemen wat hij vanwege zijn functies bij DNB
heeft weten te vergaren. Het belangrijkste lijkt echter dat het signaal wordt afgegeven
dat disfunctioneren en liegen in publieke functies niet ongestraft blijven.

31

De FCIC heeft bankfunctionarissen wel gehekeld.
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Met het “serieuze” in “serieuze vervolging” in de paragraaftitel wordt gedoeld op
de mogelijkheid van politieke “spelletjes” van het openbaar ministerie en zijn baas, de
minister van justitie. Waar geen wil is weten politici en juristen altijd wel een
kletsverhaal te verzinnen waarom iets niet kan, niet zinvol is enzovoorts. Omgekeerd:
waar een wil is is een weg. En vanwege het immense belang van een integer en
competent functionerend openbaar bestuur is het van het grootste belang dat die weg
gevonden en bewandeld wordt.
Wellink was niet de enige die geprobeerd heeft om de CDW en de Nederlandse
bevolking wat wijs te maken en zijn disfunctioneren te verbergen. Als de Nederlandse
democratische rechtsstaat goed zou functioneren zouden ook de hoorzittingen van de
andere gehoorden aan een onderzoek worden onderworpen. Dat zou zonder twijfel
meer meineedzaken opleveren. Overigens zijn er ook hoorzittingen die van soortgelijk
disfunctioneren en een nog groter gebrek aan deskundigheid en verantwoordelijkheidsbesef getuigen als dat van Wellink. Maar omdat het vooralsnog onbegonnen werk
lijkt om dat berecht te krijgen besteden we er verder geen aandacht aan.
Inleiding op de algemene maatregelen.

Analyse van de geschiedenis van de hypothekencrisis en van de officiële
onderzoeken van die crisis laat zien dat onverantwoordelijk functioneren regel was en
is. Dat is een garantie voor rampen, ook op andere gebieden dan financiële. De
bestaande instrumenten zijn kennelijk onvoldoende om deugdelijk functioneren van de
publieke sector te verzekeren. Betere instrumenten zijn noodzakelijk. Het ligt daarbij
voor de hand om persoonlijke aansprakelijkheid in te voeren voor disfunctioneren, en
strafbaarheid voor geval schade niet vergoed kan worden, en ter preventie. Om
tenminste drie redenen: om verantwoordelijk functioneren af te dwingen of te bevorderen, om onschuldige buitenstaanders te vrijwaren, en om het recht consequenter te
maken.
Hoofdstuk 3 bracht ook andere gebreken aan het licht. Gebreken die op zichzelf
genomen misschien geen oorzaak genoemd kunnen worden. Maar zonder die gebreken
is de crisis moeilijk denkbaar. Daarom worden er ook maatregelen voorgesteld om die
gebreken te verminderen of weg te nemen. De maatregelen kunnen worden
gegroepeerd onder de volgende kopjes:
1. Consequent aansprakelijkheids- en strafrecht, algemene rechtsingang, en nietpolitieke rechtspraak;
2. Uitvoerbare taken: zodanige reorganisatie van werkzaamheden dat alle functies
door beschikbare mensen uitvoerbaar zijn;
3. Afschaffing van de hiërarchische organisatie zoals we die kennen;
4. Onderwijs dat voorbereidt voor de werkelijke samenleving;
5. Integere en maatschappelijk dienstbare wetenschap.
De nu volgende bespreking van de maatregelen is onvolledig. De behandeling is
niet uitputtend. Niet alle aspecten worden aangestipt. Dat is gedaan om het aantal
woorden in dit rapport onder de 100.000 te houden, en meer nog vanwege de twijfelachtige meerwaarde van een meer uitgebreide behandeling. Dit rapport is bedoeld om
problemen en hun oplossingen te signaleren en te omschrijven, niet om daarover het
laatste woord te zeggen. De kans dat de essentiële delen van de maatregelen worden
gerealiseerd lijkt klein. Daarom lijkt het volgende voor dit ogenblik ruim voldoende.
Op grond van de gegeven analyses kan worden geconcludeerd dat de feitelijk
getroffen maatregelen volstrekt ontoereikend zijn. Gegeven de bedreigingen lijken de
hier beschreven maatregelen absoluut noodzakelijk om grotere rampen te voorkomen.
Aansprakelijkheid en strafbaarheid en wat daar direct mee samenhangt.

Definities en inhoud van de maatregel.
Aansprakelijk zijn wil zeggen: verplicht zijn tot vergoeding van veroorzaakte
schade. De schade hoeft niet opzettelijk of door bewust handelen te zijn veroorzaakt. Je

- 127 -

kunt ook verantwoordelijk zijn voor schade veroorzaakt door een dakpan die losraakte
in een uitzonderlijk harde storm. Wet en rechtspraak (“jurisprudentie”) bepalen voor
welke “veroorzaakte schade” iemand aansprakelijk is. Om de discussie niet te belasten
met aspecten die in het verband van deze studie niet van belang zijn beperken we ons
hier tot het veroorzaken van schade die het gevolg is van ondeugdelijke vervulling van
een functie. In de context van de financiële crises is dat voldoende. Bij aansprakelijkheid gaat het hier per definitie om:

door menselijk doen of laten veroorzaakte, vermijdbare schade, en

het zoveel mogelijk vrijwaren van buitenstaanders. Dat wil zeggen: het zodanig
regelen van zaken dat mensen die niet vooraf hebben ingestemd met de schade
veroorzakende activiteiten geen hinder of schade van die activiteiten
ondervinden. Het gaat dus om het respecteren van hun mening en belangen.
Niet met woorden maar met daden.
Aansprakelijkheid is dus een praktische uitdrukking van respect voor medemensen.
De hier gebruikte definitie stemt niet precies overeen met die van het geldende
recht. In het recht is er geen algemeen toegepaste definitie. Het is echter onnodig, en
zou te ver voeren, om hier op verschillen en hun redenen of oorzaken in te gaan.
Bij strafbaarheid gaat het hier om bestraffing in gevallen waarin vermijdbare schade
niet door de veroorzaker kan worden hersteld of vergoed, en om bestraffing ter
beperking (liefst voorkoming) van het veroorzaken van onherstelbare of ondraagbare
schade. Op andere gebieden is dat gebruikelijk. In het verkeer is iemand strafbaar is als
hij te hard rijdt of een stoplicht negeert, en niet pas na een ongeluk te hebben
veroorzaakt. Strafbaarheid kan dienen als logische aanvulling op aansprakelijkheid.
De maatregel houdt in dat functionarissen persoonlijk aansprakelijk en strafbaar
worden voor disfunctioneren dat schade kan veroorzaken of heeft veroorzaakt. In feite
zijn persoonlijke aansprakelijkheid en strafbaarheid voor het veroorzaken van
vermijdbare schade regel. Dat het niet van toepassing is op disfunctioneren in het
openbaar bestuur is een uitzondering. De maatregel heft die uitzondering op, en maakt
het recht consequenter. Consequent recht vereist immers dat mensen niet alleen
aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van schade op slechts enkele terreinen, maar
voor het veroorzaken van schade in het algemeen. Het is een vorm van gelijkberechtiging. Om die redenen is het eigenlijk een voor de hand liggende maatregel.
Motivatie. Verantwoordelijke besluitvorming.
Aansprakelijkheid is bedoeld om schade van onschuldige slachtoffers te herstellen
of compenseren. Aansprakelijkheid moet dus draagbaar zijn. Dat wil zeggen: je moet
in staat zijn om de schade die je zou kunnen veroorzaken te herstellen of
compenseren.32 Als je dat niet kunt moet je afzien van de betreffende activiteit. Of
mensen zoeken die bereid en in staat zijn om de aansprakelijkheid samen met jou
gezamenlijk te dragen. Er is geen enkel bezwaar tegen het vrijwillig delen in de
aansprakelijkheid van anderen. Uit het gestelde volgt verder dat het in een samenleving
waarin men anderen, en de integriteit van het menselijk lichaam, werkelijk respecteert
niet is toegestaan om een risico van onherstelbaar letsel te veroorzaken. Laat staan
invaliditeit.
Uitbreiding van het aansprakelijkheids- en strafrecht geeft functionarissen een
goede reden om hun taak behoorlijk uit te voeren. Waarbij “behoorlijk uitvoeren” wil
zeggen: overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, kennis en know how. Dus in
het bijzonder om behoorlijk toezicht en toezicht op toezicht te houden, en om alleen
integere en competente mensen te benoemen of herbenoemen. Deugdelijk risicomanagement is onderdeel van professioneel handelen, en wordt hier dus ook door
32

In Angelsaksische landen wordt gesproken van warrant of financial responsibility: een document
dat meedeelt dat een persoon bepaalde risico’s kan dragen. «What is 'Financial Responsibility Law'.
Financial responsibility law is a law which requires an individual to prove that he or she is able to pay
for damages resulting from an accident. A financial responsibility law does not specifically require
the individual to have insurance coverage; instead, the law requires the individual to be able to
demonstrate the financial capacity to pay, even if the individual is not at fault. This type of law is
commonly associated with automobiles.» Bron: http://www.investopedia.com, 1/5/16.
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verzekerd. Overigens mag niet de praktijk het referentiekader zijn voor behoorlijk
functioneren en de van toepassing zijnde normen. Het referentiekader bestaat uit wat
bekend kan zijn.33 In de praktijk van het financiële toezicht werden van 1994-2008
algemeen en stelselmatig beschikbare informatie, kennis en kunde genegeerd.
De aansprakelijkheid is persoonlijk omdat het juist de bedoeling van de maatregel is
dat mensen persoonlijk gevolgen ondervinden van hun beslissingen en doen en laten,
en daarom terdege rekening houden met de mogelijke gevolgen van hun beslissingen
en doen en laten. Het is de bedoeling dat ze niet eenzijdig kosten kunnen afwentelen
terwijl ze in winsten delen. Als ze schadelijke gevolgen kunnen afwentelen op de organisatie waarin ze werken verdwijnt de noodzaak van serieus nadenken. Organisaties
mogen dus in het bijzonder niet toezeggen «dat aan (voormalige) bestuursleden de
kosten worden vergoed die voortvloeien uit het voeren van een verdediging “tegen
aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun bestuursfunctie
en eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn”», zoals de
statuten van het ABP.34
Verbetering procedureel recht.
Om de doeltreffendheid van de maatregelen te bevorderen, en hun sabotage te
bemoeilijken, zijn ook aanpassingen in het procedurele recht noodzakelijk. Bij de
gegeven relaties tussen openbaar ministerie (OM) en politiek- de minister van justitie is
de facto hoofd van het OM- is onafhankelijkheid van opsporing en vervolging, dus
gelijkberechtiging, onmogelijk. Het openbaar ministerie zou geheel onafhankelijk van
de politiek moeten worden. Elke burger heeft belang bij goed functioneren van de
(semi-) overheid Daarom dient elke burger het recht te krijgen om een rechtszaak te
beginnen tegen een disfunctionerende (semi-)overheidsorganisatie of medewerker. Het
instellen van vervolging wordt daardoor minder afhankelijk van het goede functioneren
van het OM.
Het procedurele recht dient verder zodanig te worden aangepast dat het recht op
vrijwaring voorop staat. En niet welke rechten van schadeveroorzakers dan ook.
Kosten en schade van mensen die zeker onschuldig zijn dienen vergoed te worden. De
enige vraag is hoe de vergoeding of straf verdeeld wordt over degenen die bijgedragen
kunnen hebben aan het veroorzaken van de schade of kosten.
Grote rechtsongelijkheid kan worden veroorzaakt door verschillen in draagkracht
van de betrokken partijen. Zoals in zaken tussen overheid en burger, en tussen
onderneming en burger of OM. Partijen zouden niet bevoor- of benadeeld moeten
worden door verschil in draagkracht. Beide partijen zouden een gelijk budget voor
proceskosten moeten hebben. Ze zouden vooraf moeten aangeven wat ze aan de
rechtszaak willen besteden. Ze kunnen vervolgens de beschikking krijgen over het
gemiddelde van wat ieder voor de zaak over heeft. Een partij die in het ongelijk is
gesteld, en naar het oordeel van de rechter ten onrechte een zaak heeft aangespannen,
betaalt de proceskosten van de andere partij.35 Dat voorkomt onder andere dat een
partij het minder draagkrachtigen onmogelijk maakt om te procederen. Ook hier
zouden onschuldigen, en meer nog mensen die de maatschappij een dienst bewijzen,
gevrijwaard moeten worden. N.B. Als de kwaliteit van advocaten niet terzake deed
zouden er geen verschillen in advocaatskosten hoeven zijn. De stelling dat de uitkomst
van rechtzaken onafhankelijk is van advocaatskosten is onverdedigbaar. De stelling
steunt overigens het voorstel voor gelijke deling van kosten.
Om te voorkomen dat partij, coalitie- of andere zaakvreemde belangen worden
betrokken bij de berechting van het disfunctioneren van overheidsfunctionarissen
dienen ze niet door het parlement maar door een onafhankelijke rechter berecht te
worden. De opleiding en voorbereiding van de betreffende rechters zou sterk verbeterd
moeten worden. Ze zouden meerdere jaren relevante buiten-juridische ervaring moeten
33

D.w.z. wat bekend is, en wat daaruit logisch afleidbaar is,
Geciteerd op p. 110 van Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, Martin Pikaart, AUP, Amsterdam, 2015.
Een boek dat overigens uitermate schadelijke gevolgen van politieke benoeming van onintegere en
incompetente bestuursleden toont.
35 Ook als een zaak verloren wordt kan hij naar het oordeel van de rechter terecht zijn aangespannen.
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hebben. Hun onafhankelijkheid zou verbeterd moeten worden door politici buiten de
benoemings- of selectieprocedures te houden van alle personen die bij rechterlijke
benoemingen betrokken zijn. Geen enkele rechter zou door de politiek benoemd mogen
zijn. Dus ook de hoogste (normstellende!) rechters niet. Zoals diverse onderzoeken
laten zien kunnen (on)gewenste effecten ook bereikt worden door middel van
selectie.36 De formele onafhankelijkheid van de geselecteerden verhindert geen zelfcensuur. Last but not least zou de bekostiging van de rechterlijke organisatie niet van
de politiek afhankelijk mogen zijn.
Gevolgen en aanvullende motivatie.
Het bovenstaande betekent dat er geen functies mogen zijn die niet deugdelijk door
bestaande en beschikbare mensen vervuld kunnen worden. Vervulling van een
onuitvoerbare functie is per definitie ondeugdelijk en dus strafbaar. Een functie is
onder andere onuitvoerbaar als er dingen mis kunnen gaan waarvan iedereen weet dat
de functionaris daarvoor niet “redelijkerwijs” verantwoordelijk (aansprakelijk en
strafbaar) kan worden gehouden. Dat is misschien de reden dat verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid in de loop der tijd losgekoppeld zijn. Maar zoals de geschiedenis
van de hypotheken- en overheidsschuldencrises laat zien is een formele verantwoordelijkheid die geen praktische gevolgen voor de functionaris heeft voor de samenleving
een zeer groot risico. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiële sector
is een voorbeeld. De discrepantie tussen formele verantwoordelijkheid en datgene
waarvoor de functionaris in kan staan- aansprakelijkheid kan dragen- moet daarom
worden opgeheven. Verantwoordelijkheid zonder aansprakelijkheid heeft gewoon geen
praktische betekenis. De twee zouden altijd samen moeten gaan. Ze zijn uit elkaar
gegroeid door de groei van de overheid en organisaties en de daarmee gepaard gaande
ontaarding van het begrip verantwoordelijkheid tot vrijbrief voor verontschuldiging
(een “sorry-cultuur”). Wegens de gevaren die ze met zich meebrengt dwingt de kloof
tussen verantwoordelijkheid en draagbare aansprakelijkheid tot reorganisatie van
werkzaamheden. In het bijzonder tot het afschaffen van de grote dictatoriale
hiërarchische organisatie. Waarin de enige die echt verantwoordelijk is, de top van de
piramide, deze verantwoordelijkheid niet kan dragen en ook nooit op een betekenisvolle manier verantwoordelijk (aansprakelijk) wordt gesteld. En die tot nu toe als het
fout is gegaan mag vertrekken met een immense som geld, en niet zelden uitzicht op
een nieuwe riant betaalde baan. Alsof de top in een omgekeerde wereld leeft, waarin
men nog nooit gehoord heeft van gelijkberechtiging.
De geschiedenis van de crises bevestigt dat mensen hoog in hiërarchieën baat
hebben bij de huidige selectieve aansprakelijkheid en bij het ontbreken van
mogelijkheden voor slachtoffers om (mede)schuldigen daarop aan te spreken. Het
maakt besluitvorming in de top gemakkelijker. Zolang je maar een mooi verhaal kunt
afdraaien kom je overal mee weg. Je hoeft geen rekening te houden met risico’s
waarvan je veel mensen kunt wijsmaken dat ze niet te voorzien waren. De kosten voor
je organisatie zijn kleiner, en de winsten groter. Als het mis gaat betaalt een
meerderheid van de bevolking het gelag. In de vorm van financiële crises, maar
bijvoorbeeld ook met levenslange invaliditeit door DES of q-koorts.
Het is onwaarschijnlijk dat de huidige top zijn functies kan behouden als het recht
consequenter wordt gemaakt. Hij zal daarom met allerlei bezwaren komen. Hij zal
beweren dat de voorgestelde uitbreiding van aansprakelijkheid en strafbaarheid ondoelmatig is. Dat als je alle kosten en baten bij elkaar optelt, iedereen uiteindelijk baat heeft
bij de bestaande regelgeving. Dit argument is echter niet meer dan wishful thinking. Er
bestaat geen enkel bewijs voor. Waarschijnlijk zijn de laatste financiële crises
doorslaggevende voorbeelden van de onjuistheid van de bewering. Maar omdat het
ondoenlijk lijkt om dat in weinig woorden sluitend te bewijzen begin ik daar niet aan.
Te meer omdat iedereen met eigen ogen kan zien dat de kosten van het functioneren
van de financiële sector in zeg 1994-2014 in ieder geval op heel andere plaatsen terecht
36
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zijn gekomen dan de baten. Het is duidelijk dat er miljoenen onschuldige slachtoffers
zijn- die bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn geworden- en veel kleinere aantallen
mensen die dankzij riante salarissen en bonussen dure villa’s bewonen en in een eigen
luxe jacht de wereldzeeën bevaren. Omdat onduidelijk is of de ontwikkeling een
positief netto resultaat heeft opgeleverd is evenmin duidelijk of de ontwikkeling van de
financiële sector in ruime zin in de periode 1994-2014 vooruitgang mag worden
genoemd. Het negeren van de slachtoffers is in ieder geval geen vooruitgang. In morele
zin is het barbaars.
Aansprakelijkheid en strafbaarheid zouden vooral ingevoerd moeten worden om
mensen te dwingen niet alleen oog te hebben voor de baten van hun beslissingen, maar
ook voor alle kosten. Inclusief de kosten voor buitenstaanders. Waarbij “kosten” ook
mogelijke, onzekere kosten omvat, dus risico’s. Alleen als rekening is gehouden met
aansprakelijkheid betekent een zakelijk goede beslissing maatschappelijke vooruitgang. Omgekeerd bemoeilijkt aansprakelijkheid barbaarse toestanden en achteruitgang.
Het essentiële punt is dat er zonder aansprakelijkheid alleen vrijblijvende ethische
argumenten zijn om met anderen rekening te houden. Maar het negeren van ethische
argumenten, immoreel gedrag, is gunstig voor de concurrentiepositie. De geschiedenis
van de crises laat zien dat ethische argumenten geen rol van betekenis hebben
gespeeld. Niet bij veel banken, en niet bij het toezicht of de politiek. Ook in het
onderzoek naar de oorzaken van de crisis niet. Andersom geredeneerd: als de zaken
blijven zoals ze zijn, dan mag je niet verbaasd zijn als zich vermijdbare rampen blijven
voordoen, en het ene schijnonderzoek het andere blijft opvolgen.
Er zullen vast mensen zijn die beweren dat er in geval van aansprakelijkheid
niemand meer bereid zal zijn om topfuncties te bekleden. Deze mensen gaan er
kennelijk van uit dat het risico van foute, grote schade veroorzakende, beslissingen
onaanvaardbaar groot is. En dat bestuurders, in tegenstelling tot andere mensen, niet
verantwoordelijk mogen worden gehouden voor hun doen en laten. En dat dat
voldoende reden is om de norm van gelijkberechtiging aan de kant te zetten en topfunctionarissen boven de wet te plaatsen.37 Deze gedachten zijn echter minder een
bezwaar tegen generalisatie van aansprakelijkheid dan dat ze generalisatie steunen.
Want de gedachte dat het risico van foute beslissingen onaanvaardbaar groot is is een
erkenning van de noodzaak van een reorganisatie van werkzaamheden. Een zodanige
reorganisatie namelijk dat de gereorganiseerde taken vervuld kunnen worden door
beschikbare mensen. Die geen beslissingen hoeven te nemen- documenten te
ondertekenen- waarvan ze belangrijke aspecten niet kunnen overzien. Die geen beroep
hoeven doen op de drogreden dat ze niet alles kunnen weten wat er in hun organisatie
gebeurt, en moeten vertrouwen op mensen waarvan ze helemaal niet kunnen
beoordelen of ze betrouwbaar zijn. Als ze al niet weten dat ze dat niet zijn.
En opnieuw: als je aansprakelijkheid afwijst om een top te kunnen handhaven die
niet op een serieuze manier verantwoordelijk gehouden wil worden voor zijn doen en
laten, dan moet je niet verbaasd zijn over financiële crises en andere vermijdbare
rampen. Want verantwoordelijkheid zonder aansprakelijkheid betekent de vrijheid van
een selecte groep mensen om zich met kletspraatjes overal onderuit te praten. Dat is
wat de nageschiedenis van de crisis overduidelijk laat zien.
Een laatste vermeldenswaardige reden om algemener aansprakelijk te stellen is de
vangnetfunctie die aansprakelijkheid kan vervullen. Veel te veel wetten hebben
namelijk veel te veel mazen. Zo gauw wetten specifiek worden vinden advocaten
mazen. Alleen een algemene regel kan dat gebrek ondervangen. Aansprakelijkheid
(vrijwaring van onschuldigen) zou voorop moeten staan, specifieke regels zouden
alleen als voorbeeld of aanvulling moeten dienen. Ze zouden nooit de suggestie mogen
wekken dat men voor het overige zijn gang kan gaan.
Overigens zou het vanzelf moeten spreken dat vervolging en rechtspraak volledig
worden bekostigd door degenen die het noodzakelijk maken. Zo proportioneel
37
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mogelijk. Het zou niet zo mogen zijn, zoals momenteel het geval is, dat onrecht blijft
bestaan doordat regering en parlement onvoldoende middelen beschikbaar stellen. Hoe
kun je van een rechtsstaat spreken als het teniet doen van onrecht- binnen een
afzienbare termijn- praktisch onmogelijk is?
Hiërarchische organisatie.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn de belangrijkste eigenschappen van grote
hiërarchische organisaties dat ze geen integer en voldoende competent hoofd kunnen
hebben, en dat ze als gevolg van ondoorzichtigheid en onvoldoende interne en externe
controlemechanismen ongemerkt een groot risico voor de rest van de samenleving
kunnen gaan vormen. De geschiedenis van de crisis zit vol voorbeelden. De huidige
wet staat onbeperkte groei van organisaties toe. Medewerkers worden geselecteerd.
Mocht iemand niettemin informatie naar buiten willen brengen over misstanden, dan
loopt hij of zij een groot persoonlijk risico.
De boven besproken verbreding van aansprakelijkheid en strafbaarheid, en de
reorganisatie van werkzaamheden, zullen veel van de risico’s verminderen. De
volgende maatregelen kunnen worden gezien als gevolgen of uitwerkingen van de
eerder genoemde. Ook deze maatregelen zijn mede bedoeld om het recht consistent te
maken. Daarnaast zijn ze bedoeld om te voorkomen dat corruptie van de top tot
corruptie van de hele organisatie leidt.
Omdat ze bedoeld zijn ter preventie, en om afwentelen van kosten te vermijden,
maken de maatregelen omtrent aansprakelijkheid mensen persoonlijk aansprakelijk.
Zowel in grote als kleine organisaties. Dit betekent niet dat verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid niet gedeeld kunnen worden, maar wel dat alle betrokkenen daar in
formele zowel als praktische zin in delen. Tot de betrokkenen behoort uiteraard de
gehele lijn bovengeschikten. Die delen in de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, maar ieder slechts voor een deel, evenredig met zijn invloed. Tenzij anders
overeengekomen of bewezen zou iedere betrokkene voor een gelijk deel aangesproken
kunnen worden.
De drie machten- regelgeving, uitvoering en toezicht/handhaving- dienen ook in
grote organisaties gescheiden te worden.38 Dit kan worden gezien als onderdeel van de
herverdeling van taken. Toezicht en handhaving berusten bij een organisatieonderdeel
met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Dat onderdeel is geen verantwoording
verschuldigd aan de uitvoerende organisatie. Het toezicht betreft de uitvoering van de
organisatietaken, het nakomen van wettelijke verplichtingen, en het naleven van codes
en andere van toepassing zijnde normen. Handhaving betreft de oplossing van
geschillen en berechting van overtredingen. Althans voor zover dat niet beter door het
externe rechtsstelsel kan worden gedaan en wordt gedaan.
Om de risico’s van ondoorzichtigheid te beperken worden medewerkers verplicht
om voornemens, activiteiten en nalatigheden te melden die naar hun mening in strijd
zijn met van toepassing zijnde taken, plichten en/of codes. Uiteraard dient een
medewerker wangedrag eerst intern bij zijn bovengeschikte te melden. Als die niet
aantoonbaar, adequaat en binnen korte termijn op de melding reageert, en er binnen een
iets langere termijn geen correctie plaatsvindt, dient hij naar de toezichtorganisatie te
stappen. Zo nodig vervolgens extern. Niet-melding van wangedrag dat bekend is of
hoort te zijn wordt strafbaar. Degenen die schuldig worden bevonden aan wangedrag
zijn aansprakelijk voor veroorzaakte schade, en worden bovendien gestraft. Want ook
het niet correct reageren op een terechte melding, en het onterecht openbaar suggereren
van wangedrag is wangedrag. Verzekerd dient te worden dat alleen degenen die reden
gaven voor de melding daar nadelige gevolgen van ondervinden, en niet degene die
terecht melding maakte.
Jaarverslagen zouden moeten vermelden wie voor welke taken verantwoordelijk
zijn.
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Tot slot zou de (“antropomorfie”) fictie dat een organisatie over elk gegeven
onderwerp maar één mening heeft verlaten moeten worden. Een organisatie is geen
mens, en het mens-model is onlogisch en zelden gerechtvaardigd. Een organisatie
bestaat per definitie uit meerdere mensen. In de regel hebben zelfs de meer
deskundigen verschillende meningen over een gegeven onderwerp. Zeker bij
(semi)overheidsorganisaties is het van groot maatschappelijk belang dat nooit slechts
één mening wordt gepubliceerd als er meerdere meningen mogelijk zijn en
daadwerkelijk bestaan. Uiteraard dienen ze vergezeld te gaan van argumenten. Dit is
onder andere van toepassing op de jaarverslagen en OFS van DNB en rapporten van de
Algemene rekenkamer.
De genoemde maatregelen maken een eind aan de hiërarchische organisatie zoals
we die kennen. Grotere organisaties hebben niet langer slechts één woordvoerder (en
censuur). Er wordt een eind gemaakt aan het toneelspel van parlementen die bewindspersonen als enig verantwoordelijke aanspreken, maar niet bestraffen omdat ze
tegelijkertijd erkennen dat deze verantwoordelijkheid niet meer is dan een fictie.
Zonder daar iets voor in de plaats te stellen dat realistisch, rechtvaardig en preventief
is.
De maatregelen verminderen niet de daadkracht van organisaties, want correct
functioneren wordt niets in de weg gelegd. Ze verminderen alleen de kans op
wangedrag en roekeloosheid, en versterken de interne controle.
Het zal duidelijk zijn dat de maatregelen de kans op disfunctioneren van DNB en
Rekenkamer zoals gemanifesteerd in 1994-2008, maar ook van andere organisaties
(zoals banken), sterk verminderen.
Onderwijs dat voorbereidt op functioneren in de werkelijke samenleving.

Gebreken van het onderwijs kunnen worden gezien als een fundamenteel deel van
de oorzaken van de financiële crises, en van het falen van de democratische rechtsstaat.
Omdat het gedrag van mensen mede wordt veroorzaakt door gebreken in kennis en
vaardigheden, moet dat gedrag in ieder geval ten dele worden toegeschreven aan het
onderwijs dat ze hebben gehad. De hypothese van “goed onderwijs” is daarom in strijd
met de verschijnselen rond de geschiedenis van de financiële crises, en met wat we om
ons heen zien gebeuren. In hoofdstuk 3 zagen we dat de gebreken alle niveaus van het
onderwijs betreffen. Ze houden verband met gebreken in de moderne wijze van
wetenschapsbeoefening. Voor de doelen van dit rapport maakt de onderwijsparagraaf
in hoofdstuk 3 voldoende duidelijk wat er aan het onderwijs moet veranderen.
Samengevat komt het er op neer dat het onderwijs zou moeten informeren over de
werkelijkheid zoals die is. Het zou mensen moeten toerusten om in de werkelijke
wereld verantwoordelijk te functioneren. In plaats van de indruk te wekken dat de
theorie met de werkelijkheid overeenstemt. Het zou mensen niet tot instrumenten
moeten maken waarmee correctie van het gegeven fataal-gebrekkige stelsel verhinderd
kan worden.
De volgende verbeteringen zijn misschien niet voor iedereen nodig, maar zeker wel
voor velen. Ze zijn van overlevingsbelang in een wereld vol bedreigingen als de onze.
Ze waren van cruciaal belang bij het veroorzaken en niet-verhinderen van de crisis.
Zoveel mogelijk mensen zouden in het onderwijs met de volgende begrippen kennis
moeten maken, en leren er doeltreffend mee te werken:

De begrippen kans en risico;

Stabiliteit en instabiliteit, ook- maar niet alleen- van het financieel economische stelsel;

Verbanden tussen verschijnselen, processen en (oorzakelijke) reeksen van
gebeurtenissen.
Als gevolg van het onderwijs over kans en risico zou begrepen moeten worden dat
denken in termen van alleen het meest waarschijnlijke scenario te eenvoudig is. Dus
onjuist. Omdat er veel onzekerheden zijn is het vaak riskant en onverantwoordelijk om
met slechts één mogelijk scenario rekening te houden. Hoewel hier niks moeilijks of
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nieuws aan is hebben de toezichthouders, parlementen en regeringen deze inzichten in
de aanloop naar de crises volkomen genegeerd.
Betere en dienstbaarder wetenschapsbeoefening.

Vrijwel alle topfunctionarissen in het openbaar bestuur die een rol hebben gespeeld
in de geschiedenis van de crises hadden een wetenschappelijke opleiding. De
Amerikaanse vaak aan de meest vermaarde universiteiten ter wereld. Tegelijkertijd liet
hoofdstuk 3 zien dat een willekeurige steekproef van leerboeken gebreken vertonen die
helpen om de geschiedenis van de crises te verklaren. Het ondeugdelijke redeneren van
de hoofdrolspelers in de geschiedenis van de crises lijkt als twee druppels water op dat
van leerboeken op gebieden die voor de crises en de onderwerpen van hoofdstuk 3 van
belang zijn. Een heel algemeen gebrek aan kennis en analysevaardigheid verklaart het
gebrek aan verzet tegen hun dwaze ideeën.
De geschiedenis van de crises en de bevindingen van hoofdstuk 3 suggereren dat de
gebreken een manifestatie zijn van een onvoldoende kritische en open cultuur. In de
wereld van de wetenschapsbeoefenaren valt weinig of niets te bespeuren van zelfkritiek
en twijfels over de moderne wetenschapsbeoefening, en de rol daarvan in de
samenleving. Er is niets te bespeuren van bezinning op het dogma “kennis is goed,
meer kennis is beter, en kennis moet worden gepubliceerd”. Ondanks schade door
misbruik van kennis, "onbedoelde neveneffecten", en misbruik van vertrouwen in
wetenschap. Dat laatste is veelvuldig gedemonstreerd in de geschiedenis van de crisis.
De claims van de economische wereldtop zijn vals gebleken. Wetenschapsbeoefenaren
doen alsof het zonder meer goed is om de rest van de wereld van steeds meer kennis te
voorzien. Ongeacht de aard van die kennis. Ze doen alsof ze niet verantwoordelijk zijn
voor wat er met die kennis gedaan wordt. Ze vinden bescherming van de huidige
manier van wetenschapsbeoefening kennelijk belangrijker dan het leven en welzijn van
hun medemensen. Ze doen alsof wetenschapsbeoefening en het profijt van sommigen
de risico’s voor anderen rechtvaardigt. En ze negeren de ervaringskennis die laat zien
dat overheden niet in staat en bereid zijn om vermijdbare crises, oorlogen en riskante
klimaatverandering te voorkomen. Dus dat hun vertrouwen in overheden in het geheel
niet gerechtvaardigd is.
Het gebrek aan openheid en een nadenkende houding worden op zijn minst
bevorderd door de hiërarchisering van de wetenschapsbeoefening. Universiteiten en
onderzoeksorganisaties, en veel belangrijke economen en juristen, worden door
overheid en bedrijfsleven betaald. Veel misstanden in de wetenschapsbeoefening
kunnen worden verklaard uit het streven van de top van de wetenschappelijke wereld
om de geldstroom vanuit overheid en bedrijfsleven in stand te houden of te doen
groeien. Dat is immers de prioriteit van de top van elke hiërarchische organisatie. In
het bijzonder economie en recht zijn door dit soort mechanismen nauw met politiek,
overheid en bedrijfsleven verweven. Zoals dit rapport laat zien zijn er kennis en inzicht
die kritiek inhouden op de organisatie en het functioneren van het openbaar bestuur.
Het rapport laat bovendien zien dat serieuze kritiek op de regering of het functioneren
van het openbaar bestuur risico’s met zich meebrengt. De angst voor represailles is
gegrond. De geschiedenis van de crisis heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de
intolerantie van de top van het openbaar bestuur in repressie wordt vertaald.
Wetenschappers maken aanspraak op vrijheid, maar hebben die niet. Geld, de
geldschieters, en de hiërarchie die het geld verdeelt hebben een overheersende invloed.
Wetenschappers zijn alleen vrij binnen randvoorwaarden. Ze moeten rekening houden
met de opvattingen en belangen van bovengeschikten en geldschieters. Ook los
daarvan is er geen mechanisme dat het respecteren van de normen van integere
wetenschapsbeoefening bewaakt. De hiërarchieën van universiteiten en onderzoeksorganisaties lijken het met hun geldschieters alleen oneens te zijn over de hoogte van
de subsidie. Ze stellen zich nooit op als onafhankelijke verdediger van maatschappelijke belangen. Er is binnen de wetenschapsbeoefening geen scheiding van machten.
Nota bene in het bolwerk van de kennis wordt de kennis over het gevaar van
vereniging van machten genegeerd. Hoewel wetenschap internationaal is zijn
wetenschappers maar zelden in staat of bereid om met één mond en gezaghebbend te
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spreken in het belang van de samenleving. Ook al staat er nog zoveel op het spel en is
het nog zo urgent. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een
positieve uitzondering. Het is niet alleen belangrijk vanwege de inhoud van zijn
rapporten, maar ook omdat het de ondeugdelijkheid van het algemene onderwijs en het
ondeugdelijke functioneren van alle regeringen en parlementen laat zien. Net als de
analyse van de financiële crises falsifieert de IPCC de aanname dat op overheden
vertrouwd mag worden. Ze zijn zelfs niet in staat en bereid om zich een betrouwbaar
oordeel te vormen over adviseurs en adviezen.
De angst voor het ontrieven van geldschieters, in combinatie met de geslotenheid
van hiërarchische organisaties en politiek verklaren ook het vrijwel totale gebrek aan
kennis en begrip van overheidsfunctioneren. Hoewel ik jaren heb gezocht naar
waarheidsgetrouwe beschrijvingen en open, verklarende analyses van het (interne)
functioneren van overheidsorganisaties en politici, heb ik niets gevonden dat ook maar
in de buurt komt van het voor u liggende rapport. Toch is dit per definitie zuivere
wetenschap: een poging om een samenhangende verzameling controleerbare
verschijnselen zo goed mogelijk te verklaren. Gelet op aard van de verklaring en de
levensgevaarlijke toestand van de wereld kan de betekenis van het verworven inzicht
nauwelijks overschat worden. Toch worden de besproken typen verschijnselen door de
gesubsidieerde wetenschapsbeoefenaren volledig genegeerd. Ze zeggen er niets over
dat betrouwbaar en bruikbaar is.
Net als bij de democratische rechtsstaat is het probleem van de wetenschapsbeoefening gebrek aan zelfcorrectie. Wetenschappers zouden zich bij het maken van
fundamentele keuzes niet moeten laten beïnvloeden door geldschieters. Ze zouden
moeten tonen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het nut en gebruik van de
resultaten van hun werk. Ze zouden open moeten zijn over de risico’s van kennis en
kennisvermeerdering, en niet- ondanks aanwijzingen voor het tegendeel- doen alsof
overheden en de bestaande orde boven kritiek verheven zijn. Er zou veel meer rekening
gehouden moeten worden met risico’s van misbruik van kennis. Onderzoek dat het
risico van onomkeerbare gevolgen schept zou zonder meer gestopt moeten worden. Er
is meer dan genoeg te doen. In plaats van autoritair vol te houden dat de positieve
gevolgen van kennis altijd groter zijn dan de negatieve zouden wetenschappers hun
uiterste best moeten doen om onbetwistbaar nuttig werk te doen,39 en misbruik en
onherstelbare schade te voorkomen. Prioriteiten zouden mede bepaald moeten worden
op grond van maatschappelijke noden. Waarvoor overheden (politici) niet als
vertolkers kunnen worden gezien. Onderzoekers van relevante vakgebieden zouden
zich moeten inspannen om waar dat nodig of relevant is met een gezamenlijk
betrouwbaar (“tegen”)geluid te komen. Zo internationaal mogelijk. Ze zouden moeten
beseffen dat hun onvermogen daartoe twijfels rechtvaardigt over hun onafhankelijkheid
en de waarde en betrouwbaarheid van de “kennis” op hun vakgebied. Ze zouden
moeten waken over de kwaliteit van het onderwijs als voorbereiding op maatschappelijk functioneren. Juist onderzoekers zouden het belang van een open kritische houding,
en respect voor betrouwbare kennis en inzichten, moeten verdedigen. Ze zouden de
bevolking duidelijk moeten maken hoe bepaald kan worden wat betrouwbare kennis is
en wat niet.
De wetenschapsbeoefening zou in de ontwikkeling van de mensheid een positieve
zo niet reddende rol kunnen spelen, maar doet vooralsnog eerder het tegengestelde. Ze
draagt niet bij aan correctie maar aan handhaving van de status quo. Het risico dat
toepassing van wetenschappelijke kennis het einde van de mensheid veroorzaakt
bestaat nog steeds. Beweringen als zou kennis waardeneutraal zijn, en het genereren
van kennis geen verantwoording met zich meebrengen voor de toepassing ervan
getuigen van onverantwoordelijk (quasi)redeneren vanuit eigenbelang.
Zoals hier gedemonstreerd en betoogd zou de wetenschap op zijn minst alles
moeten doen wat in haar vermogen ligt om te bewerkstelligen dat het openbaar bestuur
verantwoordelijk gaat functioneren.
39

“Onbetwistbaar nuttig werk”: zoals het falsifiëren van onjuiste denkbeelden. Van “de aarde is plat”
tot “wir haben es nicht gewusst” of “met de kennis van nu” (die er al ruim tien jaar of sinds
mensenheugenis was).
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Lobbyen.

Lobbyen wordt wel verdedigd als instrument voor bescherming tegen de dictatuur
van de meerderheid, en voor informatie.40 De keuze van de betiteling “dictator” voor
de meerderheid is gekozen om meerderheidsbesluitvorming in een ongunstig daglicht
te stellen. Daar zijn goede redenen voor. Maar die zijn algemeen van toepassing, en
niet alleen in verband met lobbyen. In andere politieke discussies wordt vrijwel nooit
gesproken over de dictatuur van de meerderheid. Politieke besluitvorming is
(grond)wettelijk geregeld. Wie het oneens is met meerderheidsbesluitvorming of betere
bescherming van minderheden wil kan dat zeggen, en er desgewenst openlijk actie
tegen voeren. Voor informatie zijn geen achterkamertjes nodig, ook dat kan openlijk.
Tegenwoordig het best via een website. Om te laten zien dat de informatie betrouwbaar
is en de toets der kritiek kan doorstaan zou de website de mogelijkheid van commentaar moeten geven. Terecht commentaar zou passende gevolgen moeten hebben.
De onzichtbaarheid en ondoorzichtbaarheid van lobby-processen, en de verantwoording over die processen tegenover de kiezers, zijn problemen op zich. Het idee dat
lobbyen doorzichtig en verantwoord kan worden door een EU register van lobbyisten is
te belachelijk voor woorden. (Al zou het wel gebruikt kunnen worden voor aansprakelijkstelling). Voor de suggestie dat lobbygroepen de ongelooflijke bedragen die ze
besteden aan lobbyen niet inzetten voor de behartiging van hun eigen belangen maar
voor het algemeen nut geldt hetzelfde. Veel aannemelijker is het dat lobbygroepen die
bedragen zien als investeringen die zich dubbel en dwars terugverdienen. Er is dan ook
geen enkel empirisch bewijs voor het (algemene) nut van lobbyen. Er zijn geen
gevallen bekend waarin het groot maatschappelijk voordeel heeft gebracht of rampen
voorkomen. Wel zijn er voorbeelden van zeer grote maatschappelijke schade. De
hypothekencrisis is nu het voorbeeld bij uitstek. Voor details over lobbyen in dat
verband zie het rapport van de Amerikaanse onderzoekscommissie FCIC, en de film
Inside Job.41 Het jarenlang door de vingers zien van overschrijding van normen voor
broeikasgassen in uitlaatgassen van auto’s door de EU is een ander voorbeeld. De
“defensie” lobby heeft al decennia geleden aanleiding gegeven tot invoering van het
onheilspellende begrip “militair industrieel complex”.
Lobbyen moet dus gewoon verboden worden.
Tot besluit.

Er wordt vaak gedaan alsof het begrip “democratische rechtsstaat” eenduidig is,
alsof het maar één betekenis heeft en kan hebben. Die gedachte is onjuist, en staat
correctie en verbetering in de weg. Een democratische rechtsstaat kan ontelbaar veel
vormen hebben. Denk maar aan de zeer uiteenlopende parlementen, regeringsvormen,
verkiezingen en rechtsstelsels in de westerse landen. Het jarenlang disfunctioneren van
DNB, Wellinks tot nu toe onbestrafte meineed en de doofpotonderzoeken van de
Commissie De Wit, Algemene rekenkamer en het ministerie van financiën laten zien
dat de Nederlandse democratische rechtsstaat geen deugdelijk systeem van zelfcorrectie heeft, en dus gecorrigeerd zou moeten worden. De bovenstaande maatregelen
laten zien dat en hoe dat kan. Het kan veel rechtvaardiger en veiliger. Het kan veel
rechtvaardiger omdat nu het maatschappelijk ernstigste wangedrag onbestraft blijft.
Het werd zelfs niet aan de kaak gesteld. Ondanks veel politiek misbaar is er niets
gedaan dat lieden als Wellink ertoe zal bewegen zich wel tweemaal te bedenken
alvorens een functie aan te nemen waar ze de competenties niet voor hebben, en
tegenover een onderzoekscommissie te liegen. Het kan veiliger omdat een reële kans
op persoonlijke consequenties vast en zeker tot grotere voorzichtigheid en openheid zal
leiden.
Deze studie maakt op zijn minst aannemelijk dat het disfunctioneren van de top van
het openbaar bestuur de hoofdoorzaak is van beide financiële crises. Hij laat zien dat
40

Zie bijvoorbeeld de Wikipedia.
N.B. er waren heel verschillende lobbies actief. Er was de eigen-huis-lobby, die de normen voor
hypotheekverstrekking omlaag probeerde te brengen. De bankenlobby ijverde o.a. voor meer vrijheid.
41
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rampen als crises niet natuurlijk of onvermijdelijk zijn, maar het gevolg van corrigeerbare gebreken en vermijdbare fouten. Fouten van een onintegere en incompetente top.
Hij laat zien dat de oorzaken van algemene aard zijn, dus helemaal geen verband
houden met unieke kenmerken van de financiële sector. Talloze voorbeelden steunen
de veronderstelling dat op andere gebieden even onverantwoordelijk wordt gewerkt als
in de financiële sector. Alle organisaties zijn in belangrijke mate intransparant. Wat
hierboven werd gezegd over onderwijs, wetenschap en lobbyen geldt heel algemeen.
Onze wereld zit vol risico’s die zelfs ons voortbestaan bedreigen. Enkele voorbeelden:

Idiote regeringshoofden en regeringen. Die vormen wegens hoge niveaus van
bewapening en technologische mogelijkheden een groter risico dan ooit. Maar
er is geen breed aanvaarde aanpak van dit probleem. Regeringen vertrouwen
uitsluitend op wapens. Een middel dat even gevaarlijk is als de kwaal. Over
andere oplossingen, een wezenlijk betere internationale rechtsorde en VN
bijvoorbeeld, wordt niet eens nagedacht.

Immoreel inconsistent beleid. Dat wil zeggen: beleid dat indruist tegen
algemeen aanvaarde normen en bovendien goede aanleiding is voor terreur en
een mogelijk uit de hand lopend gewapend conflict. Belangrijk voorbeeld is de
onderdrukking van minderheden of volkeren.

Het dumpen van afvalgas, -vloeistof en - vaste stof in atmosfeer, oppervlaktewater of elders. In het bijzonder afval dat invloed heeft op het klimaat en
drinkwatervoorziening.

Experimenten op wereldschaal met, en verspreiding van, genetisch veranderd
materiaal.

Antibiotica bestendige bacteriën. Dit kan overigens gezien worden als
voorbeeld van falende wetenschap. Deze ontwikkeling is immers sinds Darwin
voorspelbaar.

Experimenten op wereldschaal met, en verspreiding van, nieuwe materialen en
producten zoals nano-deeltjes en drones.
In veel van de genoemde gevallen gedragen mensen, op de eerste plaats regeringen,
zich als kippen zonder kop. Onverantwoordelijk: zonder respect voor medemensen.
Alsof ervaring, onderwijs, wetenschap en rechtsbeginselen naar willekeur en zonder
gevolgen genegeerd kunnen worden.
Op alle genoemde gebieden worden de risico’s net zo genegeerd of onderschat als
in 1994-2008 op financieel economisch gebied. Er is geen risicomanagement. Net zoals
het in de financiële sector en bij de overheidsschulden geen kwestie was van óf maar
alleen van wanneer, zo is het ook op andere gebieden. Als er geen drastische, fundamentele maatregelen worden getroffen zijn rampen zeker. En er zijn ergere dingen dan
financiële crises.
Dit onderzoek rond Wellinks meineed heeft laten zien dat het openbaar bestuur veel
onbetrouwbaarder is dan de dagelijkse berichtgeving suggereert. Van de andere kant
laat het onderzoek ook zien dat rampen als financiële crises vermeden kunnen worden.
Het laat zien dat de tot nu toe getroffen maatregelen niets veranderen aan de echte
oorzaken van de crises. Om vermijdbare rampen te kunnen voorkomen zijn veel
wezenlijker en ingrijpender verbeteringen en correcties noodzakelijk. Vergeet daarbij
niet dat compromissen tussen veilig en onveilig altijd onveilig zijn, en dat een keten
even sterk is als zijn zwakste schakel.
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BIJLAGE 1.

DNB RAPPORTEN 1998-2007.
Inleiding.

Deze bijlage geeft de onderbouwing van de paragraaf over DNB in het hoofdstuk
met de geschiedenis van de crises, en van diverse opmerkingen bij antwoorden van
Wellink in de hoorzittingen. De bijlage citeert en bespreekt passages uit rapporten van
DNB waaraan beweringen van Wellink getoetst kunnen worden, die van belang zijn
voor het verklaren van de hypothekencrisis. Daarnaast worden lacunes in de rapporten
geconstateerd. De citaten en lacunes zijn geselecteerd vanwege het onderwerp, op basis
van kennis van de rest van de geschiedenis. De bijlage als geheel laat zien dat de
precieze specificatie van de selectie van ondergeschikt belang is. Uit alle rapporten
spreekt eenzelfde passieve houding. In geen enkel rapport wordt een groot gevaar
gesignaleerd, of op doortastende actie aangedrongen.
De rapporten zijn bestudeerd omdat het bij benadering volledige momentopnames
zouden moeten zijn. Als de rapporten onderwerpen geselecteerd hebben, dan is dat
gebeurd op grond van de kennis en het beleid van toen, en niet achteraf. De rapporten
zijn goed toegankelijk. Ze waren op zijn minst tot in 2016 via het internet downloadbaar. Er is voor bestudering van de jaarverslagen gekozen omdat het verantwoordingsdocumenten bij uitstek zijn, en voor de overzichten financiële stabiliteit (OFS)
vanwege het evidente belang van hun onderwerp.

DNB JAARVERSLAG 1998.
(Dit is het eerste DNB jaarverslag dat als pdf beschikbaar is).
Hoofdstuk 2 liet zien dat 1998 door twee gebeurtenissen tot een belangrijk en
leerzaam jaar werd gemaakt. In mei kwam Brooksley Born, hoofd van de Amerikaanse
toezichthouder CFTC, met het voorstel om de regulering van “over the counter
derivatives” (OTC) ter discussie te stellen. In september werd voorkomen dat hedge
fund LTCM failliet zou gaan en een crisis veroorzaken. Het onderstaande laat zien hoe
DNB reageerde op de LTCM crisis. OTC krijgt enige aandacht. De zorgen van
Brooksley Born en de CFTC worden door DNB niet genoemd.
LTCM en follow-up.

Subparagraaf 7.5.2, Hedge funds, is grotendeels gewijd aan de LTCM mini-crisis.
Er wordt bondig verslag gedaan van de mini-crisis en het daarop volgende internationale overleg van toezichthouders. Dat overleg heeft geleid tot onderzoek en
aanbevelingen. Het jaarverslag vertelt niet wat de aanbevelingen inhouden. De
betreffende BIS publicaties laten zien dat de aanbevelingen vooral gericht zijn op
verbetering van het management van risico’s van banken die het gevolg zijn van hun
relaties met niet gereguleerde highly leveraged institutions (HLIs, financiële
instellingen met relatief weinig eigen kapitaal). Ze omvatten “sound practices” gericht
op:
1. «het vaststellen van helder beleid en heldere procedures voor de betrekkingen
van banken met HLIs als deel van hun kredietrisico omgeving;
2. informatievergaring, passende voorzichtigheid en kredietanalyse van HLIactiviteiten, en hun risico’s en functioneren;
3. het ontwikkelen van nauwkeuriger maatstaven voor blootstelling [aan risico’s]
als gevolg van handel en derivative transacties;
4. het stellen van zinnige grenzen aan de omvang van de betrokkenheid bij HLIs;
5. het leggen van verband tussen kredietversterkingsinstrumenten, inclusief onderpand en voorzieningen voor vroegtijdige beëindiging van contracten, en specifieke kenmerken van HLIs; en
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6. het nauwgezet monitoren van kredietblootstelling met betrekking tot HLIs,
inclusief hun handelsactiviteiten, risicoconcentratie, leverage, en risicomanagement.»1, 2
Over de uitvoering van aanbevelingen wordt verslag gedaan in het kader van BIS,
in een rapport Banks’ Interactions with Highly Leveraged Institution: Implementation
of the Basel Committee’s Sound Practices Paper van januari 2000.3 Samenvattend kan
worden gezegd dat sommige aanbevelingen door sommige toezichthouders op hun
manier zijn uitgevoerd. Met andere woorden: het is volslagen onduidelijk of er substantiële verbetering is bereikt.
Over de uitvoering van de aanbevelingen door DNB of Nederlandse banken wordt
in het DNB jaarverslag niets gezegd. Het is dus waarschijnlijk dat DNB niets heeft
geleerd van de LTCM-mini-crisis. Anders zouden er in het jaarverslag andere dingen
staan.
OTC.

Op p. 144/142, in de subparagraaf 8.2.2, Ontwikkelingen in het G10 gebied, wordt
iets gezegd in verband met OTC:4
«Het tweede rapport is een gezamenlijke publicatie van het Eurocurrency Standing
Committee [ESC] en het CPSS5 getiteld: Report on OTC derivatives: Settlement
Procedures and Counterparty Risk Management.6 Het rapport analyseert de gebruiken
in de “Over The Counter” (OTC) markt voor derivaten, en de methoden die worden
toegepast om het risico dat op de tegenpartij wordt gelopen te beperken. In aansluiting
daarop bevat het rapport aanbevelingen om dit risico verder te verkleinen, waardoor
tevens de stabiliteit van de financiële markten kan worden bevorderd. Deze
aanbevelingen hebben betrekking op het beperken van vertragingen bij het bevestigen
van transacties en het opstellen van overeenkomsten, op de mogelijke risico’s bij het
gebruik van onderpand en op het gebruik van clearing huizen voor de afwikkeling van
OTC-derivaten.»
Een relatieve buitenstaander, inclusief parlement en ministers, heeft hier weinig
aan, omdat specificatie en nadenkend commentaar ontbreken. In het bijzonder
ontbreekt relativering. Zet uitvoering van de aanbevelingen zoden aan de dijk, of is dat
hoogstens een druppel op een gloeiende plaat? Wat zou er nog meer moeten gebeuren?
Aanbevelingen zijn mooi, uitvoering is iets anders. DNB zegt hier niets over de
uitvoering van de aanbevelingen.
Het suggestieve “verder” in «verder te verkleinen» wordt niet gerechtvaardigd.
De rel die Greenspan, Levitt, Rubin, en Summers hebben getrapt rond de Born/
CFTC poging om OTC beter te reguleren doet vermoeden dat de actie van ESC en
CPSS weinig voorstelt.7 Het ESC-CPSS rapport moet geschreven zijn om redenen die
verwant zijn aan de redenen van de CFTC om de regulering van OTC ter discussie te
stellen. Maar het DNB jaarverslag 1998 zegt niets over de context. Het zegt verder
niets over OTC.
De ondoorzichtigheid, de risico’s en het volume van OTC derivaten hebben volgens
onder andere de Amerikaanse onderzoekscommissie FCIC een grote bijdrage geleverd
aan de omvang van de crisis.8

1

Wat in punt 6 staat is makkelijk gezegd, maar waarschijnlijk onmogelijk. Hedge fondsen zijn niet
gereguleerd, en geven niet veel informatie, mede uit concurrentieoverwegingen. Uiteraard zouden dit
soort dingen in commentaar van DNB moeten staan.
2 Sound Practices for Banks’ Interactions with Highly Leveraged Institutions, Basel Committee on
Banking Supervision, January 1999, p. 3/5.
3 Het Basel committee is het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
4 Dit wordt genoemd om te laten zien wat het jaarverslag 1998 wel en niet vertelt.
5 CPSS= Committee on Payment and Settlement Systems.
6 Het eerste rapport is getiteld Reducing Foreign Exchange Settlement Risk: A Progress Report. Het
ESC-CPSS rapport staat als pdf-bestand op de BIS website. Het is gedateerd september 1998.
7 Zie hoofdstuk 2, de paragraaf 1998-99. De weigering OTC regelgeving te evalueren, en de
eliminatie van Born.
8 Zie bijvoorbeeld conclusie 8 van het FCIC rapport.
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Overige onderwerpen.

Het jaarverslag 1998 schenkt nadrukkelijk aandacht aan de situatie van de
overheidsfinanciën in Nederland en internationaal. Het bespreekt de situatie in het
algemeen, en eventuele begrotingstekorten en overheidsschulden in het bijzonder.
Paragraaf 1.4 bespreekt de mondiale situatie, 2.4 de Europese, en 3.5 de Nederlandse.
Het jaarverslag heeft geen hoofdstuk of paragraaf financiële stabiliteit.

DNB JAARVERSLAG 1999.
Inleiding. Het CRMPG rapport van juni 1999.

1999 was een uniek en cruciaal jaar voor het financiële toezicht. Het was het jaar
van de eliminatie van Brooksley Born van de CFTC en van het GAO rapport
Regulators Need to Focus Greater Attention on Systemic Risk. Het was bovendien het
jaar van het rapport Improving Counterparty Risk Management Practices van de
Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG). Ook dat was geschreven naar
aanleiding van de LTCM-mini-crisis. De CRMPG bestond uit vertegenwoordigers van
de grootste internationaal actieve banken (inclusief Europese).9 De instelling van de
beleidsgroep werd publiekelijk gesteund door Greenspan, Levitt en Rubin. Het
officiële doel van de CRMPG was het versterken van het management van krediet- en
marktrisico veroorzaakt door de betreffende contractpartijen.10, 11 Het rapport inventariseert de belangrijkste risicomanagement knelpunten, evalueert de relevante risicomanagementmethodes, en doet aanbevelingen. Na de lijst aanbevelingen merkt de
CRMPG op:
«De aanbevelingen die voortvloeien uit de eerste twee delen van het werk van
CRMPG kunnen grotendeels of volledig worden uitgevoerd door de individuele ondernemingen. Veel van de aanbevelingen voor veranderingen in ondernemingspraktijken
en standaarddocumentatie vereisen een gezamenlijke aanpak door het bedrijfsleven. De
ondernemingen die deelnemen in de CRMPG zullen dat steunen. De suggesties voor
verbetering van de informatievoorziening van toezichthouders vereisen uiteraard
evaluatie door die toezichthouders. De CRMPG meent dat praktijkmensen uitgebreide
input moeten leveren aan, en coördineren met, de toezichthouders bij het evalueren van
deze en andere voorstellen voor verbeterde informatievoorziening, en mogelijk nieuwe
eisen op het gebied van de openbaarmaking van informatie. De ondernemingen in de
CRMPG staan klaar om aan die pogingen steun te verlenen.»12
Het volgende rapport van de CRMPG, uit 2005, is ondenkbaar als de aanbevelingen
zouden zijn uitgevoerd.
Het DNB jaarverslag 1999 noemt het CRMPG rapport niet.13 Ondanks het feit dat
het CRMPG rapport expliciet vraagt naar de mening van de toezichthouders. En
ondanks het feit dat dit jaarverslag zich bewust toont van het belang van buitenlandse
financieel-economische gebeurtenissen voor die in Nederland, en, meer nog, van de
noodzaak van internationale samenwerking om financiële stabiliteit te verzekeren.
Het Algemeen overzicht en de organisatie van het Europese toezicht.

Het grootste deel van het Algemeen overzicht is gewijd aan financieel economische
ontwikkelingen en de situatie in 1999/2000. Met uitzondering van de laatste twee
paragrafen. Die gaan over het toezicht op de financiële sector in Nederland, en het
betalingsverkeer.
Over samenwerking van Europese toezichthouders zegt het overzicht het volgende:
«De bovengenoemde vraag naar eventuele gaten in de toezichtstructuur en daarvoor
aan te dragen oplossingen heeft niet alleen een Nederlandse dimensie maar ook een
9

Waaronder: Goldman Sachs, Bear Stearns, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Citigroup, J P Morgan,
Barclays, Credit Suisse, Merill Lynch, Lehman Brothers, Chase Manhattan.
10 Het kan ook bedoeld zijn geweest als stoplap voor vragen om actie. Op zulke vragen kan immers
geantwoord worden: daar is CRMPG mee bezig.
11 Counterparty risk. Bedenk dat effecten, inclusief derivaten, contracten zijn.
12 CRMPG 1999 rapport p. 10/14 .
13 De termen “CRMPG”, “Corrigan” (de groepsvoorzitter), en “counterparty risk” worden in het
jaarverslag niet gebruikt.
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Europese. Op verzoek van de EU-ministers van financiën heeft een werkgroep van het
Economisch en Financieel Comité (EFC), onder leiding van DNB-directielid Brouwer,
deze vraagstelling aan een onderzoek onderworpen. De werkgroep is inmiddels tot de
conclusie gekomen dat er vooralsnog geen bijzondere aanpassingen in de Europese
toezichtstructuur nodig zijn. Afgezien van het feit dat een aantal Europese richtlijnen
reeds een minimum kwaliteitsniveau van het toezicht garandeert, bestaat er een
uitgebreide structuur van bilaterale Memoranda of Understanding tussen toezichthouders en zijn er verschillende comité’s waarin de noodzakelijke regelgeving en
uitvoering van beleid op elkaar worden afgestemd. Wat op het eerste oog enigszins op
een lappendeken lijkt, is in feite een zeer flexibel mechanisme dat voorshands goed kan
inspelen op zich snel wijzigende externe omstandigheden. Daartoe is wel van belang
dat de diverse toezichthouders op een adequate wijze samenwerken en informatie
uitwisselen.»14
Dit wordt vermeld omdat banken (en andere instellingen) in een gegeven land sterk
afhankelijk kunnen zijn van het wel en wee van contractpartijen (uitgevers van waardepapier) in andere landen. Risicoschatting vereist soms kennis van buitenlandse
instellingen. Die kennis is in beginsel aanwezig bij buitenlandse toezichthouders.15
Verder zal Wellink 4 februari 2010 tegenover de Commissie De Wit het bovenstaande
impliciet bestrijden, en beweren dat er een Europese toezichthouder moet komen. Het
is de vraag of dat wenselijk is: de praktijk is veel belangrijker dan de formele structuur,
en een overkoepelende toezichthouder kan ook veel kwaad doen. Zoals de Fed in 19942007.
Financiële stabiliteit (hoofdstuk 4).

Algemeen.
Het hoofdstuk lijkt veel verstandige opmerkingen te maken. Maar het zegt bijna
niets over activiteiten van DNB op dit gebied. Het zegt weinig of niets over
verbeteringen die DNB met het oog op verbetering van de financiële stabiliteit heeft
doorgevoerd of van plan is door te voeren in het toezicht. Het vertelt niet hoe DNB
reageert op veranderingen in de financiële sector, op nieuwe producten en nieuwe of
veranderde processen.
Het hoofdstuk wekt aan de ene kant de indruk dat de gegeven ontwikkelingen
aanpassing van het toezicht vereisen. Maar aan de andere kant zegt het niets of vrijwel
niets over aanpassingen, of de wenselijkheid daarvan. Het zegt ook niets over de
eventuele wenselijkheid van wijziging van wet- of regelgeving.
Het jaarverslag communiceert geen gevoel van betrokkenheid of verantwoordelijkheid.
Maatschappelijk aanvaardbare risico’s.
Het volgende citaat is afkomstig uit par. 4.1, de inleiding van dit hoofdstuk:
«Het toezicht op het bankwezen is erop gericht om de risico’s binnen deze sector
binnen maatschappelijk aanvaardbare proporties te houden.»16
Hoe groot die risico’s zijn, en hoe ze worden gemeten of geschat, wordt niet
verteld. De vraag wat maatschappelijk aanvaardbaar is wordt niet besproken. Er wordt
niet uitgelegd wie hem mag beantwoorden, en waar deze persoon of personen hun
bevoegdheid aan ontlenen.
Financial Stability Forum.
Subparagraaf 4.2.3 is getiteld Financial Stability Forum. Hij begint als volgt:
«Het Financial Stability Forum (FSF) werd opgericht in februari 1999 met als doel
het versterken van financiële stabiliteit. Daarbij richt dit forum zich op het vroegtijdig
signaleren van de zwakke plekken in het financiële systeem, het hiertegen actie
ondernemen door internationaal aanvaarde best practices and standards te bevorderen,
14

DNB jaarverslag 1999 pp. 34-5/32-3.
Soms meerdere, zoals in de VS. Het GAO rapport van 1999 betreft o.a. dit punt van samenwerking.
16 DNB jaarverslag 1999 p. 107/105.
15
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en het verbeteren van de coördinatie tussen autoriteiten die voor financiële stabiliteit
verantwoordelijk zijn.»
Er wordt meegedeeld dat werkgroepen studies maken of hebben gemaakt. Over
acties of aanbevelingen wordt niets gezegd. Het FSF werd van 1999-2003 geleid door
Andrew Crockett, General Manager van BIS. Van 2003-2006 stond het onder leiding
van Roger Ferguson, de vice chairman van de Fed, en van 2006-2011 onder die van
Mario Draghi, voorzitter van de centrale bank van Italië en aansluitend van de ECB.17
Het is duidelijk dat het FSF onvoldoende heeft gefunctioneerd.
Het nut van de FSF was al in 1999 aanvechtbaar omdat soortgelijk werk werd
gedaan in het kader van het Bazel comité. De Bank of England publiceerde al in 1999
of eerder periodiek een Financial Stability Review. Vanaf 2002 publiceerde het IMF
enkele malen per jaar een stabiliteitsrapport, en vanaf 2004 voegden zich daar
meerdere toezichthouders bij, waaronder ECB en DNB. Zonder naar elkaar te
verwijzen. (De opsomming is niet volledig).
Overigens suggereert de eerste zin van het citaat dat DNB (en FSF) niet begrijpt dat
het financiële stelsel niet stabiel is, maar instabiel.
Grotere banken met meer activiteiten.
Paragraaf 4.3 is getiteld Ontwikkelingen in de financiële sector. Subparagraaf 4.3.1,
Consolidatie, internationalisatie en branchevervaging, maakt de volgende opmerkingen :
«Duidelijk waarneembaar was in 1999 het streven in de financiële sector naar
verdere consolidatie. […] Door consolidatie daalt het aantal onder toezicht staande
instellingen, maar tegelijkertijd neemt de omvang en complexiteit van die instellingen
toe. […]
Een andere trend is een toenemende vervlechting van de bancaire sector met de
verzekeringsmarkt (conglomeraatvorming). […]
In de Verenigde Staten werd branchevervaging vergemakkelijkt toen in november
1999 door het parlement een financiële moderniseringswet (Gramm, Leach, and Bliley
Act) werd aangenomen. Hierdoor is de strikte scheiding tussen verzekeren, investment
banking en overige bancaire activiteiten, vormgegeven in de Glass-Steagall Act uit
1933, opgeheven.»18
Er wordt niets gezegd over de redenen om activiteiten gescheiden te houden. In
feite was de Glass-Steagall Act bedoeld om crashes als van 1929, en hun vreselijke
gevolgen, te voorkomen. De scheiding was bedoeld om bepaalde risico’s uit te sluiten.
Het woord “internationalisatie” in de titel van de subparagraaf betreft samenvoeging van ondernemingen uit verschillende landen. In dit verband wordt de internationalisering van de markten voor financiële producten, cruciaal voor de verspreiding
van crashes en crises, niet genoemd.
Trouwens ook het risico van “too big to fail” wordt groter door consolidatie. Ook
dat merkt DNB niet op.
Crisispreventie en ondoorzichtigheid risico’s.
Paragraaf 4.4 is getiteld Crisispreventie en –management. De inleidende alinea
begint met de zin: «De trends in de financiële sector maken het belang van financiële
stabiliteit groter, maar tegelijkertijd het bereiken ervan lastiger.» In 1999 hebben de
financiële toezichthouders zich volgens het jaarverslag vooral gericht op crisispreventie.19 Hun inspanningen zouden zijn gericht op het verbeteren van de marktwerking en de marktdiscipline.
Iets verderop in dezelfde alinea staat de zin: «Uiteraard is voorkomen van financiële
instabiliteit beter dan genezen.» Deze zin getuigt van onbegrip of dubbelzinnig gebruik
van het begrip financiële instabiliteit. Volgens zowel ECB als DNB zelf is stabiliteit
het vermogen om verstoringen op te vangen zonder grote schade te veroorzaken.
17

Bron: http://www.financialstabilityboard.org.
DNB jaarverslag 1999 pp. 112-3/110-1.
19 De logica van deze keuze ontgaat schrijver dezes. Hij is enigszins begrijpelijk vanwege de LTCMmini-crisis, die echter niet vermeld wordt.
18
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Stabiliteit is dus een stelseleigenschap. Instabiliteit is dus het onvermogen om
verstoringen op te vangen, en ook een stelseleigenschap. Het probleem is dat het
financieel economische stelsel- zoals in hoofdstuk 3 werd uitgelegd- intrinsiek instabiel
is. Dat valt niet te voorkomen. DNB is zich daar kennelijk niet van bewust. In de zin
“Uiteraard…” wordt met instabiliteit waarschijnlijk bedoeld: slecht binnen perken te
houden turbulentie. De dubbelzinnigheid komt waarschijnlijk uit het Engels, waar
“stable” inderdaad meerdere betekenissen heeft: stabiel en “constant, weinig veranderlijk”. Sommige typen verstoringen kunnen binnen perken gehouden worden, maar de
instabiliteit van het stelsel is een gegeven.
De inleiding op subparagraaf 4.4.1 over transparantie beweert dat de crisis in de
opkomende economieën in de negentiger jaren werd verergerd door gebrek aan
financiële transparantie. Dit bemoeilijkte risicoschatting. In goede tijden was de
ondoorzichtigheid reden voor te veel optimisme, in slechte tijden voor te veel
pessimisme.20 Meer transparantie steunt de goede werking van marktmechanismen, en
dus financiële stabiliteit.21 Maar transparantie is volgens DNB geen doel op zich. Het
doel is optimale transparantie, niet maximale transparantie. Er wordt echter niets
substantieels gezegd over de afweging van kosten (inclusief risico’s) en baten, of hoe
de grens wordt getrokken.
Subparagraaf 4.4.1.1 doet verslag van internationale discussies over de transparantie van de private bankensector. Er wordt niet verteld wat er voor verbeteringen
zijn gerealiseerd, en ook niet wat er komende jaren gerealiseerd gaat worden. Er wordt
niet verteld of er meer dan aanbevelingen verwacht mogen worden, en of de
toezichthouders alles laten afhangen van vrijwillige medewerking. De rol van accountants wordt genoemd. Maar niet gespecificeerd.
De subparagraaf vertelt dat er wordt gewerkt aan dit, gestreefd naar dat, aandacht
besteed aan zus, enzovoorts. Maar hoewel deze subparagraaf de meest geëigende is
voor bespreking van het CRMPG rapport blijft dat onvermeld.22 De tekst sluit niet uit
dat er aan transparantie en toezicht niets verandert.
Subparagraaf 4.4.2 herinnert er aan dat Bazel I een kapitaalvereiste omvat van
minstens 8% van risicogewogen activa. Formeel is dit correct, maar het is ook
misleidend, omdat de gewichtsfactoren alleen ten hoogste 100% zijn. Voor waardepapier met hypotheek-onderpand is het gewicht bijvoorbeeld 50%, en het kapitaalvereiste dus 4%. Volgens het jaarverslag zou Bazel I te weinig afgestemd zijn op de
werkelijke risico’s. Daarom wordt gewerkt aan herziening.
Subparagraaf 4.4.3 over hedge funds begint met de opmerking dat banken “niet
adequaat omgingen” met de (“counterparty”) risico’s met betrekking tot HLIs. Er
wordt natuurlijk bedoeld dat de banken de risico’s ernstig hadden onderschat.
Vervolgens wordt meegedeeld dat door het Bazelse comité van centrale bankiers/
toezichthouders «is gekozen is voor een indirecte benadering, waarbij via gereguleerde
instellingen wordt geprobeerd invloed op HLIs uit te oefenen. Deze indirecte
benadering is meer marktconform en omzeilt een groot aantal praktische bezwaren die
kleven aan directe regulering, zoals de moeilijkheid van het definiëren van een hedge
fund.»23 Voorwaar een ijzersterk argument.24 De richtlijnen voor “sound practices”
waarmee het jaarverslag vervolgt zijn onbegrijpelijk. Ze lijken aan te nemen dat de
hedge funds voldoende transparant zijn. Die aanname is echter onjuist. Bij het
ontbreken van regelgeving moet de gewenste openheid namelijk vorm krijgen op
vrijwillige basis. Er worden bij deze “indirecte benadering” geen bedenkingen geuit. In
plaats daarvan eindigt de subparagraaf met de kennelijk als geruststelling bedoelde (of
20

Wat zeker bij deskundige professionals in het geheel niet vanzelf spreekt. Die zouden zich van dit
psychologische effect bewust moeten zijn, en ervoor kunnen corrigeren.
21 Aldus DNB jaarverslag 1999.
22 Het BIS rapport BCBS 68 van januari 2000 noemt het CRMPG rapport, maar is weinig specifiek.
Het laat ook zien dat de internationale samenwerking van de toezichthouders een bende is. Veel
gepraat, heel weinig overeenstemming en actie.
23 DNB jaarverslag 1999 p. 118/116.
24 Zou de werkelijkheid niet kunnen zijn dat bijvoorbeeld Greenspan of de Fed gewoon geen
regulering van hedge funds wil? Voor toelichting op het thema “hedge fund” zie het GAO rapport van
1999. Overigens zijn de opvattingen van het Bazelse comité niet bindend voor de leden.
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benodigde) opmerking dat «banken hun blootstelling aan dergelijke instellingen [=
HLIs] in het afgelopen jaar aanzienlijk lijken te hebben teruggebracht». Let wel: lijken.
DNB jaarverslag 2006 laat zien dat de hier geuite twijfels gerechtvaardigd zijn. Zie
hieronder, de subparagraaf Proportioneel risicomanagement via stimulering.
Moral hazard en overheidssteun.
Subparagraaf 4.4.4 over de betrokkenheid van de private sector bij de oplossing van
een crisis begint met een erg onduidelijke alinea. Vervolgens worden enkele beleidsbeginselen besproken. Daarbij wordt beweerd dat stelselrisico alleen kan worden
verminderd door meer “moral hazard” toe te laten. Dus door (meer) perspectief te
bieden op overheidssteun, en de mogelijkheid te geven daar misbruik van te maken.
Het stelselrisico wordt minder omdat overheidssteun remmend werkt op het verbreiden
van een crisis. Andere argumenten worden niet genoemd. Er wordt zelfs niet
opgemerkt dat alleen al het risico vergrotende effect van het perspectief van overheadssteun het positieve effect van die steun meer dan teniet kan doen.
Ten aanzien van Nederland noemt de subparagraaf alleen discussies en vage
voorstellen. Er worden geen besluiten, beleidswijzigingen of andere acties gemeld.
Lacunes.

Het GAO rapport van 1999, Regulators Need to Focus Greater Attention on
Systemic Risk wordt niet vermeld. Het jaarverslag zegt niets over gebeurtenissen of
scenario’s die tot een crash of crisis aanleiding kunnen geven.
In het DNB jaarverslag 1999 ontbreken de termen “OTC”, “counter” (van
counterparty, hier vertaald met “contractpartner”),25 “Born”, “LTCM”, “PWG”, en
“GAO”.

DNB JAARVERSLAG 2000.
Waarschuwingen.

Op 1 februari 2010 beweert Wellink dat hij “vanaf het jaar 2000 tijdens een interne
internationale bijeenkomst” heeft gewaarschuwd “voor ontwikkelingen in de
onroerendgoedsfeer”. Het is niet duidelijk waar dit op slaat, en wat de aard van de
waarschuwingen is. In het DNB jaarverslag is niets te vinden dat voor een serieuze
waarschuwing kan doorgaan. Het meest in de buurt komt het volgende:
«Een groot deel van de risico’s is namelijk geconcentreerd bij hypotheken die de
afgelopen jaren zijn afgesloten. Daarbij gaat het met name om starters, die zijn
geconfronteerd met sterk gestegen woningprijzen en daarom de grenzen van de hypothecaire financiering hebben opgezocht. Aangezien dit veelal jonge gezinnen zijn die
over weinig financiële buffers beschikken, en bovendien een gemiddeld hoge
consumptiequote kennen, zouden de bestedingseffecten van een omslag op de
huizenmarkt relatief fors kunnen uitvallen.»26
In zekere zin is dit een waarschuwing. Maar het is onduidelijk wie hierop in welke
zin zou moeten reageren, en het is geen waarschuwing voor een ontwikkeling richting
crash of crisis. Het citaat komt uit de subparagraaf Vermogensprijzen van de paragraaf
Ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit. Het thema komt in het
samenvattende of concluderende Algemeen overzicht niet terug. Daarin staat zelfs het
woorddeel “hypothe” niet.
Het woorddeel “waarschuw” komt in dit jaarverslag éénmaal voor, in het woord
winstwaarschuwingen.
Het woorddeel “ernstig” wordt vijfmaal gebruikt. Maar niet als kwalificatie van
zorgen of risico’s.

25
26

“Tegenpartij” zou ook kunnen, maar roept wegens het “tegen” wellicht misleidende associaties op.
DNB jaarverslag 2000 p. 131/129.
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DNB JAARVERSLAG 2003.
In 2003 zijn twee belangrijke rapporten verschenen: dat van OFHEO over
stelselrisico en GSEs, en dat van het Bazelse Committee on the Global Financial
System (CGFS) over credit risk transfer. Beide rapporten zijn van financieel toezichthouders.
“Betere” maar ondoorzichtige spreiding van risico’s.

Het volgende betreft de ondoorzichtige spreiding van risico’s:
«De verbetering van het risicomanagement bij de individuele instellingen gaat
samen met een toenemend gebruik van technieken als securitisatie en kredietderivaten.
Hiermee kunnen banken risico’s omvormen of deze onderling, dan wel aan andere
financiële instellingen, overdragen. Risico’s worden zodoende beter gespreid in het
stelsel, wat in beginsel de stabiliteit ervan bevordert. Een nadeel van deze technieken is
dat de transparantie van het stelsel, en daarmee de beheersbaarheid in crisissituaties,
vermindert. Veel beleidsinitiatieven zijn dan ook gericht op het verbeteren van de
transparantie (zie paragraaf 4.5.4).»27
Deze passage roept veel vragen op. Waaruit blijkt dat het risicomanagement van de
financiële instellingen beter is geworden? Worden de risico’s beter gespreid of meer
gespreid? Met andere woorden: vanwaar dat positieve waardeoordeel? Wat hebben we
aan iets dat “in beginsel” stabiliteit bevordert? Het positieve waardeoordeel wordt niet
onderbouwd, maar is niet vanzelfsprekend. Spreiding van een risico kan ook spreiding
van besmettingsbronnen betekenen. Dus onderbouwing is bepaald niet overbodig.
Minder transparantie, maar desondanks beter risicomanagement? Kan een blinde
zijn risico’s beter managen dan iemand die ziet? En wordt het toezicht alleen in
crisistijden gehinderd door ondoorzichtigheid, en niet in de aanloop van crises? Vraagt
dit allemaal geen uitleg?
En wat zijn dat voor “beleidsinitiatieven”? Doet DNB ook zelf iets?
Wat heb je aan een toezichthouder die zo afstandelijk reageert op een kennelijk
risicovolle situatie?
Systeemrisico en risk transfer.

“Systeemrisico” wordt in dit jaarverslag drie maal genoemd. De eerste keer in het
hoofdstuk financiële stabiliteit, in de volgende passage.
«Toezichthouders besteedden voorts nadrukkelijk aandacht aan cross-sectorale
ontwikkelingen, zoals de overdracht van risico’s binnen en tussen (niet altijd
gereguleerde) sectoren. Met name de overdracht van kredietrisico met technieken als
kredietderivaten en securitisatie neemt een hoge vlucht. Punten van zorg zijn dat niet
duidelijk is waar de kredietrisico’s uiteindelijk neerslaan en of het risicomanagement
van de instelling die het risico overneemt daarop is toegesneden. Zowel in Bazel als in
Europees verband tracht men daarom meer inzicht te verkrijgen in risicotransferactiviteiten, onder andere via interviews met Europese banken. De eerste uitkomsten
daarvan zullen medio 2004 openbaar worden gemaakt.
Herverzekeringsmaatschappijen zijn belangrijke partijen bij risicotransfers, maar
het inzicht in de financiële positie van deze instellingen, die niet in alle landen onder
toezicht staan, schiet tekort. Om beter grip te krijgen op eventuele systeemrisico’s die
daarmee samenhangen worden onder auspiciën van het Financial Stability Forum door
de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) statistieken opgezet over
de herverzekeringssector. Tevens heeft de IAIS standaarden ontwikkeld voor de
internationale harmonisatie van het toezicht op herverzekeraars. Op basis daarvan is
een Europese richtlijn in voorbereiding, waarmee herverzekeringsmaatschapppijen
onder toezicht worden gebracht.
Een rode draad in deze beleidsinitiatieven is het streven naar meer transparantie,
wat een gezonde marktwerking en financiële stabiliteit bevordert.»28
27
28

DNB jaarverslag 2003 p. 93/87.
DNB jaarverslag 2003 pp. 96-7/90-1.
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Met “in Bazel” wordt mogelijk gedoeld op het rapport van het CGFS over credit
risk transfer. Het woord “transfer” wordt in het jaarverslag 2003 alleen gebruikt in
bovenstaande passage, en in verband met geldtransferkantoren.
Merk op dat DNB beweert dat betere grip wordt verkregen door statistieken te gaan
bijhouden.
Dus ook hier worden alleen beleidsinitiatieven en geen acties aangekondigd.
Het woord “systeemrisico” wordt verder gebruikt in verband met afwikkelsystemen
voor effectentransacties. Het wordt niet gebruikt in verband met hypotheken, de VS, of
overheidsschulden.
Europese overheidsfinanciën.

Ieder van de hier genoemde jaarverslagen geeft nadrukkelijk aandacht aan de
situatie van de overheidsfinanciën. In het bijzonder van de EU landen. Het jaarverslag
2002 had een paragraaf getiteld [Europese] Overheidsfinanciën: Europese
begrotingsregels onvoldoende nageleefd, het jaarverslag 2003 een paragraaf
[Europese] Overheidsfinanciën: budgettaire raamwerk aangetast. Op p. 67/62 staat in
de marge «Europese begrotingsregels zijn geschonden». De mogelijkheden van DNB
om hier wat aan te doen zijn uiteraard gering.
De stijl van de paragraaf [Europese] Overheidsfinanciën: budgettaire raamwerk
aangetast, wijkt sterk af van die van de eerder besproken paragrafen. Er wordt zelfs
gezegd dat iets “zeer gewenst” is.29 Dat is de enige keer in dit jaarverslag. Zelfs
“gewenst” komt slechts 6 maal voor, inclusief dit “zeer gewenst” en éénmaal
“ongewenst”.
De relatieve openheid maakt de paragraaf zeer behartenswaardig. Hij wijst op
risico’s van overheidsschulden en op de volslagen ondeugdelijke EU procedures. (Hij
wijst echter niet op scenario’s als de Griekse: oplopende rentes en het praktisch
onmogelijk worden van herfinanciering, of de mogelijkheid van staatsbankroet). De
tekst doet expliciete aanbevelingen.
Lacunes.

“ernstig” komt tweemaal voor. De Fed vindt het risico van deflatie ernstig, en
vertrouwen van beleggers was in voorgaande jaren ernstig geschaad.
“dringend” komt éénmaal voor. Europa zal dringend haar [economisch]
groeipotentieel moeten verhogen.
“gevaar” komt tweemaal voor met de meest gangbare betekenis, maar niet om
ergens voor te waarschuwen.
“groot risico” en “grote risico’s” komen niet voor.
“OFHEO” wordt in het jaarverslag niet genoemd. Het woorddeel “hypotheek” komt
zes maal voor. Niet in verband met waardepapieren (derivaten) of stelselrisico.

DNB JAARVERSLAG 2004.
Dit jaarverslag is ruim voldoende om aan te tonen dat de belangrijkste uitlatingen
van Wellink onwaar zijn. Het jaarverslag staat niet bol van waarschuwingen maar van
geruststellingen.
Het Algemeen overzicht.

DNB en IMF zijn tevreden over Nederlandse financiële sector.
In de paragraaf Enkele ontwikkelingen op toezichtgebied van het Algemeen
overzicht staat de volgende alinea:

29

DNB jaarverslag 2003 p. 69/64.
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«Voor het bankwezen is 2004 een goed jaar geweest, ondanks een matig draaiende
economie. De rentabiliteit liep daarbij op tot ruim 13%, hetgeen ligt boven het
gemiddelde van de grootste vijftig EU-banken. De schokbestendigheid- nationaal en
internationaal- van dit onderdeel van de financiële sector is opmerkelijk groot
gebleken. Dit kwam ook naar voren uit het Financial Sector Assessment Program dat
door het IMF in Nederland is uitgevoerd. Daaraan heeft een scala van factoren
bijgedragen, waaronder de continue verdere professionalisering van het management
van deze instellingen (met name in de sfeer van het risicobeheer), de toegenomen
mogelijkheden om risico’s te spreiden en, niet het minst, ook substantiële kostenbeheersingsmaatregelen.»30
Waaruit blijkt dat DNB zich zorgen maakt over de grote risico’s die met de grote
rendementen gepaard moeten gaan (zoals Wellink in de hoorzitting op 1 februari 2010
beweerde)?
De crisis zou laten zien dat de test op schokbestendigheid onvoldoende was.
Conclusie DNB: Nederlandse financiële stelsel voldoende robuust om eventuele
tegenslagen te kunnen opvangen.
Het slot van het Algemeen overzicht luidt als volgt:
«De huidige verwachtingen zijn dat de Europese, maar ook de Nederlandse groei
geleidelijk zal versnellen tot in 2006 het trendmatige pad zal worden bereikt. De
fundamenten zijn daarvoor inmiddels voldoende versterkt. Ondanks de matige groei
kon in Nederland in 2004 meer vooruitgang worden geboekt op het terrein van de
structurele hervormingen en de overheidsfinanciën dan in de meeste overige eurolanden. In de particuliere sector herstelden de winsten verder, terwijl de gematigde
ontwikkeling van de arbeidskosten een gezonde basis legde voor toekomstige
buitenlandse afzet. Al met al zijn de perspectieven niet ongunstig, maar de risico’s in
de macro-economische voorspellingen, zoals die eerder werden aangegeven, zijn
evenmin verwaarloosbaar. Het financiële stelsel is echter voldoende robuust om
eventuele tegenslagen te kunnen opvangen.»31
Is dat “evenmin verwaarloosbaar” alleen opgenomen om achteraf te kunnen zeggen
dat er gewaarschuwd is? Bedenk bij het lezen van deze passage dat risico’s in macroeconomische voorspellingen heel andere zijn dan risico’s van processen en producten
in de financiële sector. In de macro-economie gaat het om veranderingen van BBP ten
opzichte van vorig jaar. In de praktijk om het aantal procenten groei of krimp
(recessie). Zelfs in serieuze crises is de krimp beperkt tot enkele procenten (al kan het
erger). Crashes in de financiële sector betekenen echter niet zelden koersverliezen van
40%.
De bewering over robuustheid was a priori onvoldoende gedefinieerd en onderbouwd, en is door de gebeurtenissen overtuigend gefalsifieerd.
DNB is dé toezichthouder, en mocht als dé autoriteit worden gezien, die betrouwbare uitspraken deed. Dus hoewel de DNB-conclusie formeel natuurlijk niet als
garantie mag worden opgevat, gaf DNB die feitelijk wèl.
Het toezicht op de Nederlandse financiële sector (hoofdstuk 4).

Het IMF heeft het Nederlandse toezicht als goed beoordeeld.
Dat Nederland zich met een toezichthouder als DNB geen zorgen hoeft te maken
wordt onderstreept door een externe beoordeling door het zogenaamd gezaghebbende
IMF:
«In internationaal opzicht bezet Nederland met dit gecumuleerde balanstotaal de
zevende plaats en heeft daarmee één van de omvangrijkste financiële sectoren in de
wereld. Een sterke financiële sector is gebaat bij een hoogwaardig toezicht. Het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in 2004 de kwaliteit van het Nederlandse
toezicht beoordeeld. Het toezicht op de financiële instellingen voldoet volgens het IMF
30
31

DNB jaarverslag 2004 p. 30/28.
DNB jaarverslag 2004 p. 31/29.
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in hoge mate aan de internationale normen en behoort tot de best practices in de
wereld.»32
Er worden geen gebreken of verbeterpunten vermeld.
Waarmee het IMF zichzelf dus diskwalificeert. Vraag blijft of het toezicht in andere
staten werkelijk nog slechter functioneert. Dat in de VS zeker wel.
Over het toetsen van bankbestuurders.
Het volgende gaat over de toetsing van nieuwe bestuurders van financiële
instellingen door DNB:
«De integriteit en deskundigheid van bestuurders en beleidsbepalers vormen een
belangrijk onderdeel van de vergunningsvereisten, naast criteria ten aanzien van het
bedrijfsplan, de solvabiliteit en de interne organisatie. Daarom toetst DNB de bestuurders van nieuwe instellingen, en ook nieuwe bestuurders van bestaande instellingen. In
het verslagjaar zijn in totaal 2.083 beleidsbepalers getoetst (tabel 4.3). In acht gevallen
heeft de toetsing een benoeming in de weg gestaan. Hiervan hadden vijf gevallen
betrekking op de Wtv, twee gevallen hadden betrekking op de Wgt en een geval had
betrekking op de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW).»33
Hoe valt ”integriteit” te rijmen met een beloningsstructuur die verliezen volledig
afwentelt op klant en aandeelhouder, maar voor winsten significante beloning geeft?
En hoe valt “deskundigheid” te rijmen met onvermogen om de geschiktheid van
mensen te beoordelen, dus genoodzaakt te zijn blind te varen en te vertrouwen op
medewerkers?
De tekst voedt illusies. Er wordt niet gezegd dat deze toets pas sinds jaar J
plaatsvindt, en dat onduidelijk is hoe integer en deskundig de mensen zijn die vóór dat
jaar werden aangesteld. Dat zou moeten om te vermijden dat een onjuist beeld ontstaat.
Hoe zit het bijvoorbeeld met Scheringa van DSB?
Overigens is onduidelijk wat DNB onder “integriteit” verstaat, hoe hij integriteit
evalueert, en wat hij voldoende vindt.
Financiële stabiliteit (hoofdstuk 6).

Het IMF is positief over sector en DNB.
De inleiding van dit hoofdstuk luidt als volgt:
«Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) publiceerde een positieve beoordeling
over de Nederlandse financiële sector. Ook oordeelde het Fonds gunstig over de
nieuwe structuur van het toezicht in ons land en over het voornemen van de
Nederlandsche Bank (DNB) om het macroprudentiële toezicht te versterken.»34
Het is onduidelijk waar het laatste op slaat. Zoeken in paragrafen 4.3 en 4.4 over
toezicht en toezichtbeleid, en op “versterking” in het pdf-bestand, gaven geen
antwoord. Volgens p. 78/76 wordt het toezicht steeds meer “risicogebaseerd”. Dat is
waarschijnlijk kostenbesparend (op korte termijn!), maar niet noodzakelijk versterkend.
IMF en financiële stabiliteit.
Over de rol van het IMF staat in hetzelfde hoofdstuk:
«Het IMF vervult een sleutelrol in de handhaving van de mondiale financiële
stabiliteit. Het volgt en beoordeelt het beleid van elke lidstaat (surveillance), het
verstrekt onder voorwaarden krediet aan landen in betalingsbalansproblemen en levert
technische assistentie aan lage-inkomenslanden. Ook onderzoekt het Fonds elk jaar de
financiële sector in een aantal lidstaten in een Financial Sector Assessment Program
(FSAP), zoals voor Nederland in 2003-04 (zie paragraaf 6.5.3).»35

32

DNB jaarverslag 2004 p. 66/64.
DNB jaarverslag 2004 p. 70/68. In DNB jaarverslag 2004 ontbreekt uitleg van de betekenis van de
afkortingen. In de huidige context lijkt het voldoende te weten dat het om wetten gaat.
34 DNB jaarverslag 2004 p. 95/93.
35 DNB jaarverslag 2004 p. 101/99.
33
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Hoe het mogelijk is dat het IMF (met zeer beperkte middelen en tijd) de
Nederlandse financiële sector goed of even goed kan beoordelen als DNB wordt niet
uitgelegd.
De sleutelrol bij financiële stabiliteit is gewoon onzin, en niet te rijmen met het
positieve oordeel van DNB over de instelling van een FSF. Het IMF speelt soms
weliswaar een belangrijke rol, maar niet zozeer bij het bewaken van de financiële
stabiliteit, als bij de oplossing van financiële problemen die het gevolg zijn van
onbeheerste overheidsuitgaven. Het zijn de nationale financiële toezichthouders die
verantwoordelijk zijn voor de financiële stabiliteit. In tegenstelling tot het IMF hebben
zij de instrumenten om die stabiliteit te bewerkstelligen.
Het hoofdstuk wekt de indruk dat DNB de illusie heeft dat Bazel II voldoende
garantie biedt voor een veilig en gezond financieel stelsel,36 en dat de IMF bevindingen
betekenen dat alles in orde is en geen serieuze actie noodzakelijk.
Lacunes.

“OFHEO” wordt in het jaarverslag niet genoemd. Het op het OFHEO aansluitende
GAO rapport over de noodzaak van versterking van het toezicht op de GSEs evenmin.
Beide rapporten laten zien dat de GSEs een reëel stelselrisico vormen. De door
OFHEO en GAO gevraagde versterking zou nog vier jaar op zich laten wachten. Hij
werd pas gerealiseerd toen het te laat was: in juli 2008. Met het oog op het voorkomen
van financiële crises is een belangrijke vraag: waarom vielen andere financieel
toezichthouders OFHEO en GAO niet bij?
“Systeemrisico” wordt in dit jaarverslag drie maal genoemd. Niet in verband met
hypotheken, de VS, of overheidsschulden. Het woorddeel “hypotheek” komt vijf maal
voor. Niet in verband met waardepapieren, stelselrisico of de VS.
Het CGFS wordt niet genoemd, en het woord “transfer” uit de titel van haar rapport
Credit risk transfer komt in het jaarverslag niet voor.
Het woorddeel “waarschuw” komt in dit jaarverslag twee maal voor. Op p. 21/19
wordt gewaarschuwd voor de risico’s verbonden aan tophypotheken, en op p. 91/89
wordt in het kader van het verzekeren van de continuïteit van vitale infrastructuren een
waarschuwingssysteem genoemd. Er wordt onder andere niet gewaarschuwd voor de
“search for yield” (hoog risico, kans op hoog rendement) die besproken wordt op p.
95/93.
In DNB jaarverslag 2003 werd meegedeeld dat medio 2004 de eerste resultaten
openbaar zouden worden gemaakt van interviews over risicotransferactiviteiten in het
kader van BIS. In DNB jaarverslag 2004 komt het woord(deel) “risicotransfer” echter
niet voor. Net zo min als “risk transfer” en “risico overdracht”.37 Iedereen kon dus
vaststellen dat DNB wat dit “punt van zorg” betreft nalatig is.

DNB JAARVERSLAG 2005.
Kredietderivaten en CRMPG II.

«Nieuwe instrumenten als kredietderivaten vergroten de verwevenheid tussen
krediet- en marktrisico’s en leiden tot nieuwe vormen van liquiditeitsrisico. Voor
Nederland, met grote en complexe financiële conglomeraten, een zeer grote
pensioensector en een particuliere sector met een groot vermogen maar ook een grote
schuld, is het van wezenlijk belang dat de vinger zodanig aan de pols wordt gehouden,
dat bij dreigende averechtse ontwikkelingen tijdig kan worden ingegrepen.»38

36

Maar vooralsnog was Bazel II toekomstmuziek. Het zou pas 1/1/2008 ingaan: zie DNB jaarverslag
2004 p. 78/76. Een bespreking van de risico’s van het onvoldoende bevonden Bazel I is intussen niet
in de jaarverslagen te vinden. Bedenk dat Bazel II alleen belangrijk genoemd mag worden als Bazel I
ernstige gebreken heeft.
37 “overdracht van risico” komt eenmaal voor, op p. 77/75, in de paragraaf Cross-sectorale en
internationale convergentie van het toezicht. Het wordt genoemd, niet besproken.
38 DNB jaarverslag 2005 p. 20/18.
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Dat “nieuwe” is gewoon onzin. Zelfs tien jaar eerder zou die kwalificatie al
aanvechtbaar zijn geweest. Voor een beeld van de geschiedenis van derivaten zie het
GAO rapport van 1994.
De “vinger aan de pols houden” is een onduidelijke metafoor (op zich al een veeg
teken). Het spreekt niet vanzelf dat passief monitoren voldoende is. Verantwoording en
toelichting ontbreken echter. Ze zijn te meer noodzakelijk omdat onduidelijk is of
“tijdig” kan worden ingegrepen nadat de “averechtse ontwikkelingen” zichtbaar zijn
geworden.
De feiten hebben laten zien dat “de vinger aan de pols” inderdaad onvoldoende was.
Toen het mis ging kon DNB verergering niet meer voorkomen.
«De ruime liquiditeitssituatie en de lage rente droegen bij aan de voortdurende
zoektocht naar hogere rendementen op risicovolle markten. Deze “search for yield”
heeft geleid tot een snelle opkomst van nieuwe financiële instrumenten en
marktpartijen. De mondiale marktomvang van kredietderivaten en gestructureerde
kredietproducten is in enkele jaren verveelvoudigd.»39
Er wordt al duizenden jaren gezocht naar hogere rendementen. Ongeacht
liquiditeitssituatie en rentestand.
De recente verveelvoudiging is geen nieuws, want de groei was al vele jaren exponentieel. Het belang van risico’s van deze producten is echter meer dan proportioneel
toegenomen. Want zolang het volume klein is is de potentiële schade beperkt en komt
ze vooral terecht bij de direct betrokkenen. Maar als het volume voldoende groot is
wordt de schade voor direct betrokkenen ondraagbaar, wordt het functioneren van het
stelsel als stelsel aangetast, en wordt iedereen getroffen.
Buiten de benaming “risicovolle markten” waarschuwt de tekst niet voor het feit dat
met relatief hoog rendement relatief grote risico’s samenhangen.
Al in het jaarverslag 2003 zei DNB dat de toepassing van nieuwe producten een
hoge vlucht had genomen. In het volgende citaat uit het jaarverslag 2005 herhaalt DNB
dat:
«De laatste jaren heeft de verhandelbaarheid van kredietrisico’s, bijvoorbeeld via
‘credit default swaps’, een hoge vlucht genomen. Hierdoor is de relatie tussen
kredietverstrekkers en -ontvangers losser geworden en zijn risico’s meer verspreid in
het financiële stelsel. Als de spreiding plaatsvindt naar partijen die ze beter kunnen
dragen wordt de risicodeling in het financiële stelsel efficiënter. Ook de veerkracht van
het stelsel wordt bevorderd, omdat met nieuwe financiële instrumenten de risico’s beter
kunnen worden gemeten en beheerst. Mede hierom maken banken in toenemende mate
gebruik van kredietderivaten en andere nieuwe technieken in hun risicomanagement.
Ook de Nederlandse banken hebben in 2005 met enkele grote securitisatietransacties
hun balanspositie herschikt.
De opkomst van nieuwe financiële instrumenten brengt echter ook nieuwe risico’s
met zich mee. De instrumenten zijn nog nauwelijks getest in een crisissituatie, waarin
marktprijzen en daarvan afgeleide risicoposities zich mogelijk anders ontwikkelen dan
beleggers verwachten.40 Ook door de complexiteit van deze instrumenten kunnen
beleggers risico’s aangaan die vooraf moeilijk zijn te modelleren. Als de onderliggende
risico’s niet duidelijk zijn voor de betrokken partijen kan de verkoop van complexe
financiële producten leiden tot reputatieschade. Ten slotte kwamen in het verslagjaar
operationele risico’s naar voren in de vorm van achterstanden in de afwikkeling van
kredietderivaten. In juli verscheen een rapport van de Counterparty Risk Management
Policy Group II (CRMPG II, ofwel ‘Corrigan-rapport’ dat een initiatief is van een
aantal grote marktpartijen) met aanbevelingen om de verschillende risico’s van nieuwe
financiële instrumenten inzichtelijker te maken. Geconcludeerd werd dat dit nieuwe
eisen stelt aan het risicomanagement van financiële instellingen, de financiële
infrastructuur en de wijze van toezicht hierop. Van belang is dat deze aanbevelingen
opvolging krijgen, in eerste instantie door de instellingen. Toezichthouders en regel39

DNB jaarverslag 2005 p. 94/92.
Hier had ook kunnen staan: “Hun waarde wordt bepaald door de markt, hetgeen ook betekent dat ze
snel en veel in waarde kunnen dalen.” (Om dat te kunnen zeggen is geen enkele test nodig).
40
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gevers kunnen daarbij een stimulerende rol spelen, onder andere door signalering van
de risico’s en het bevorderen van ‘best practices’ om deze te beheersen.»41
In de eerste alinea wordt beweerd dat “met nieuwe financiële instrumenten de
risico’s beter kunnen worden gemeten en beheerst”. Het “kunnen” is hier essentieel. De
voorwaarden voor betere meting en beheersing worden niet genoemd. In de regel
veroorzaakt de producent van het instrument een risico: het counterparty risk. Is dat
goed te schatten en te beheersen? (Nee). Nog in 2016 was er onenigheid over een
regeling tussen banken en kopers uit het MKB van rentederivaten. De banken zouden
de kopers niet alle relevante informatie hebben gegeven, zodat die hun risico’s (kosten)
niet goed konden schatten.42
De tweede alinea stelt dat “risicoposities zich mogelijk anders ontwikkelen dan
beleggers verwachten”. Deze zin is moeilijk te rijmen met de definities van de woorden
waaruit hij is opgebouwd. Hoe definieert de schrijver “risicopositie” en “risico”?
Bedoelt DNB soms dat beleggers verbaasd zijn als een risico werkelijkheid wordt?
(Net zoals Wellink in de hoorzittingen). Maar daar hebben ze geen goede reden voor.
Het is gewoon onzin om te denken dat een risico niet gerealiseerd kan worden, of
“voorlopig niet”.
De tweede alinea is ook los hiervan niet te rijmen met de eerste. De eerste beweert
dat de risico’s beter kunnen worden gemeten en beheerst. De tweede dat de risico’s
moeilijk zijn te modelleren en dat het nodig is de verschillende risico’s van nieuwe
financiële instrumenten inzichtelijker te maken.
In feite had Procter & Gamble al in 1994 US$ 157 miljoen verloren op derivaten,
als gevolg van fraude door de leverancier en kennelijke onduidelijkheden in de
risico’s.43 Soortgelijke zaken waren de aanleiding voor het GAO 1994 rapport, en de
gefrustreerde poging van de CFTC om OTC beter te reguleren. De eerste alinea getuigt
dus van onverantwoordelijke eenzijdigheid. De poging van CRMPG is alleszins
begrijpelijk, maar onvoldoende. De toezichthouders hadden- vanwege hun primaire
taak- zelf actief moeten ingrijpen.
Merk overigens op hoe extreem afstandelijk de stijl van de tekst is.
De GAO, OFHEO en CGFS rapporten over verwante onderwerpen zijn niet
expliciet in DNB jaarverslagen of OFS besproken. Het tweede CRMPG rapport dus
wel. Waarom? Omdat dat grotendeels uitgaat van zelfregulering, en weinig actie vraagt
van de toezichthouders? Maar ook van de toezichthouders vraagt CRMPG actie. Al
lijkt die nooit te zijn genomen.
Los hiervan: wat doet DNB er (zelf) aan? Is “stimulering” voldoende? Want ondertussen kan uit jaarverslag 2005 worden opgemaakt dat er sinds 2003 (of zelfs 1994)
niets is gebeurd aan de nieuwe risico’s en o.a. de ondoorzichtigheid (intransparantie).

DNB JAARVERSLAG 2006.
Het Algemeen overzicht.

Risico’s en stresstests.
In de paragraaf Risico’s van het Algemeen Overzicht staat de volgende passage:
«Vermogensprijzen- op beurzen en woningmarkten- lopen het gevaar te zeer naar
boven door te schieten, financiële risico’s en schuldopbouw kunnen, door de lage rente
en de verminderde risicobewustheid, te lichtzinnig worden genomen, zowel door
gezinshuishoudingen als door investeerders. Een plotselinge omslag in het sentiment
kan dan ernstige repercussies hebben voor de financiële markten en de reële economie.
Zo’n omslag zou veroorzaakt kunnen worden door wegvallend vertrouwen in de dollar.
Weliswaar is dit geen nieuw, maar wel een van jaar op jaar toenemend risico voor het
mondiale financiële systeem, gezien het reeds zeer langdurige tekort op de lopende
rekening van de Amerikaanse betalingsbalans. Om een gevoel te krijgen waar de
41

DNB jaarverslag 2005 p. 96/94.
Zie bijvoorbeeld het Financieel Dagblad van 25/1/16, of de brief van minister van financiën
Dijsselbloem van 1 juli 2016 met antwoorden op Kamervragen over dit onderwerp.
43 FCIC rapport p. 47/75 en daaromheen.
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risico’s precies liggen, voor de ernst van deze risico’s en aan welke remedies moet
worden gedacht, worden internationaal, maar ook door DNB, in toenemende mate
stresstesten gehouden.»44
De analyse is grotendeels correct,45 maar er wordt geen verband gelegd met
bekende waarschuwende scenario’s en met aanbevelingen uit rapporten van andere
toezichthouders, en de genomen actie staat niet in verhouding tot het dreigende gevaar.
De stresstests worden niet beschreven. Verwijzingen ontbreken. Er wordt niet
aangetoond of ook maar aannemelijk gemaakt dat ze voldoende zijn voor wat dan ook.
Het is onduidelijk wat ze precies laten zien en garanderen. Stresstests veronderstellen
perfecte kennis en begrip van het stelsel. Van het stelsel als geheel wel te verstaan, dus
inclusief onderlinge wisselwerkingen. Waaronder risico’s veroorzaakt door contractpartijen. Dat is niet meer dan logisch. Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat die
kennis en begrip bij de DNB te wensen overlieten,46 en dat de houding die DNB
aannam tegenover kennis en begrip van buiten de DNB voor de samenleving een risico
op zich was. Verantwoording van de tests is mede van belang omdat de tekst van het
jaarverslag (net als die van de OFS) enerzijds laat zien dat DNB veel vertrouwen in de
stresstests heeft, terwijl DNB anderzijds niet uitlegt waarom OTC al voldoende gereguleerd is, en GAO, OFHEO en CGFS zich voor niks zorgen maken.
De feiten hebben inmiddels onbetwistbaar laten zien dat de stresstests onvoldoende
waren.
Opvallend is dat in verband met risico’s en stresstests wèl het tekort op de
betalingsbalans van de VS wordt genoemd, maar niet de overheidsschuld van de VS en
vele andere staten. Zowel om logische redenen,47 als omdat de laatste wèl, en de eerste
(vooralsnog!) niet tot acute problemen leiden. Terwijl DNB overheidsschulden en
structurele begrotingstekorten verderop in het jaarverslag zelf “onhoudbaar” noemt.48
Nederlandse overheidsschuld.
In verband met de Europese overheidsschuldencrisis wordt het volgende geconstateerd. Het Algemeen Overzicht van jaarverslag 2006 bevat een paragraaf “Budgettaire
ontwikkeling”. Die spreekt alleen over tekorten of overschotten op de lopende
begroting. Uitgebreider is paragraaf 3.3 “Overheidsfinanciën: conjunctuur en gasbaten
zorgen voor verbetering”. Daarin staat te lezen:
«Ondanks de verbetering van het budgettaire beeld is verdere begrotingsconsolidatie geboden, omdat de Nederlandse overheidsfinanciën zich op een
onhoudbaar pad bevinden. Het CPB laat in haar vergrijzingsstudie van 2006 zien dat
door trends als ontgroening, vergrijzing, stijgende zorgkosten en het opraken van de
aardgasbel het feitelijke EMU-saldo zal verslechteren en dat- als niet wordt
ingegrepen- de staatsschuld op termijn zal toenemen tot onhoudbare niveaus.»49
Waarom dit onhoudbaar is, en wat er kan of zal gebeuren als de schuld blijft
groeien legt het jaarverslag niet uit. De tekorten worden ook niet genoemd als risico,
althans niet op een in het oog springende manier.
Het woord “staatsschuld” wordt verder genoemd in verband met Japan50 en de
toetreding van staten tot het eurogebied.51 Niet in verband met andere staten (VS,
Griekenland, Ierland enz.).
Conclusie: DNB vindt het ingewikkeld.
Het slot van het Algemeen Overzicht van het DNB jaarverslag 2006 luidt als volgt:
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DNB jaarverslag 2006 p. 19/17.
Het risico nam inderdaad toe, maar ook bij een gelijkblijvend groot risico kan het niet altijd goed
blijven gaan.
46 Al was het maar door allerlei ondoorzichtigheden! Hoe zou het dan logischerwijs anders kunnen?
47 Er wordt nergens uitgelegd waarom het één gevaarlijker is dan het ander.
48 DNB jaarverslag 2006 p. 66/64.
49 DNB jaarverslag 2006 p. 66/64.
50 Dat heeft «als erfenis van de ernstige stagnatie van de economie in de jaren negentig, een
begrotingstekort van 4,2% bbp en een staatsschuld van 175% bbp. Dit zijn problematische percentages […]». DNB jaarverslag 2006 p. 21/19. (In het origineel staat inderdaad bbp, niet BBP).
51 DNB jaarverslag 2006 p. 57/55.
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«Opnieuw heeft het globaliseringsproces een sterk stempel gedrukt op groei en
inflatie in de wereld, maar het is ook van invloed geweest op andere terreinen, zoals de
representatie in de internationale financiële instituties en fora, het toezicht en het
betalingsverkeer. Heel duidelijk waren opnieuw de gevolgen van de globalisering
zichtbaar op de financiële markten en op het gedrag van de spelers op die markten, die
innovatieve productvernieuwing plegen op een ongekende schaal. Markten en
instellingen zijn hierdoor de afgelopen jaren veel efficiënter geworden, maar een aantal
ontwikkelingen baart toch zorg, zoals de ruime liquiditeitsverhoudingen, de
toenemende schuldverhoudingen, de lage lange reële rente en de lage risicopremies.
Deze verschijnselen vergroten de kwetsbaarheid van het financiële stelsel. De
monetaire beleidsvoering is er onder de geschetste omstandigheden niet eenvoudiger
op geworden.
Al met al was 2006 een goed jaar, maar vanwege de vele kwetsbaarheden en
onzekerheden moet er worden gewaakt voor euforie en het zonder meer extrapoleren
van de huidige ontwikkelingen.»52
Wat moet je daar nou mee? Als DNB nou nog vertelde hoe het hier zelf mee
omgaat!
Het probleem van DNB is de afstandelijkheid, het gebrek aan betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel. DNB beweert op p. 69/67 in overeenstemming met zijn
missie dat hij «streeft […] naar een stabiele en integere financiële sector die op een
groot vertrouwen van het publiek mag en kan rekenen». Dat vereist een reactie op de
genoemde ontwikkelingen, inclusief waar nodig acties. Daarover is het jaarverslag
echter op zijn best onduidelijk.
Economie eurogebied (hoofdstuk 2).

De volgende passage geeft een beeld van het denken en doen van DNB ten aanzien
van dit onderwerp in 2006:
«In de context van het conjuncturele herstel werd een debat gevoerd over het te
voeren begrotingsbeleid in goede tijden. Conform de regels van het Pact dienen
lidstaten die een excessief tekort hebben, of hun middellange termijn begrotingsdoelstelling nog niet hebben bereikt, economisch goede tijden aan te grijpen om hun
structurele saldi met meer dan 0,5% BBP per jaar te verbeteren. De onderliggende
doelstellingen van deze regel zijn het voorkomen van procyclisch beleid, het creëren
van voldoende marge om de tekorten bij een volgende economische neergang ruim
onder de referentiewaarde van 3% BBP te houden en het leveren van een bijdrage aan
het op een houdbaar pad brengen van de overheidsfinanciën. Hoe goede tijden gemeten
dienen te worden is echter niet specifiek gedefinieerd, wat het concreet monitoren van
dit principe bemoeilijkt. Volgens sommige interpretaties was er in 2006 in
verschillende landen geen sprake van goede tijden omdat de ‘output gap’ nog negatief
was, ook al traden er sterke meevallers op aan de inkomstenkant en kwam de groei in
veel landen boven potentieel uit. Los van deze discussie blijft het voor een prudent
begrotingsbeleid van belang dat landen snel voortgang maken richting begrotingsposities die uitzicht bieden op houdbare overheidsfinanciën en tevens voldoende marge
tot de referentiewaarde laten.»53
Risico’s van dit gedrag of gevaren voor financiële stabiliteit worden in het
hoofdstuk niet genoemd.
Overigens illustreert het citaat hoe politici zich onder op zich goede afspraken
uitdraaien. Dus dat afspraken en verbale maatregelen nog geen werkelijke verbetering
hoeven te betekenen.
Het toezicht op de Nederlandse financiële sector (hoofdstuk 4).

Naar risico-georienteerd toezicht.
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DNB jaarverslag 2006 p. 35/33.
DNB jaarverslag 2006 p. 56/54. Het jaarverslag vertelt niet hoe de “otput gap” is gedefinieerd.
Volgens de wikipedia is het het verschil tussen het mogelijke BBP en het werkelijke BBP.
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DNB maakt melding van enkele wijzigingen in de toezichtaanpak:
«4.1.2. Herijking toezichtstrategie: meer risico-oriëntatie en integriteit.
Op basis van de actuele ontwikkelingen in de financiële wereld en de fusie met de
Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) in 2004 heeft DNB haar toezichtstrategie
herijkt. In de nieuwe strategie ligt meer nadruk op risico-oriëntatie, het integriteittoezicht en openheid. […]54
Het toezicht wordt nadrukkelijker ingezet op de plekken waar de risico’s het grootst
zijn. De toezichtaanpak wordt systematisch gekoppeld aan het risicoprofiel van de
onder toezicht staande instellingen. Het sterker sturen op risico’s vraagt om een scherp
actueel beeld van de risico’s en een flexibele inzet van de toezichtcapaciteit. In de
praktijk betekent dit dat de bemoeienis van de toezichthouder meeschaalt met de mate
waarin de instellingen hun zaken financieel en organisatorisch op orde hebben. Het
actuele risicobeeld van de instelling bepaalt de manier waarop DNB een gesprek voert
of een onderzoek uitvoert bij een instelling.
Ook het integriteittoezicht krijgt meer nadruk. Belangrijke onderdelen hier zijn de
betrouwbaarheidstoetsing van beleidsbepalers en self-assesments, waarbij de financiële
instellingen wordt gevraagd de nalevingstructuur af te zetten tegen een nalevingstandaard. Nieuw is verder de keuze van relevante thema’s tot speerpunten in het
toezicht en de communicatie. De thema’s worden vastgesteld op basis van een
instellingsoverstijgende risicoanalyse.»55
Je kunt je alleen concentreren op de meest riskante zaken als je weet wat het meest
riskant is. Net zoals bij stresstests vereist deze aanpak perfecte kennis en begrip. Die
waren er duidelijk niet. Wat bedoeld wordt met “meeschalen” is onduidelijk. Wordt
wellicht net als bij “nalevingstructuur” en “nalevingstandaard” aangenomen dat de
werkelijkheid overeenstemt met papieren voorschriften? Hoe is het integriteittoezicht
te rijmen met de werkelijkheid beschreven in het boek De prooi van Jeroen Smit?
Er wordt hoe dan ook in sterkere mate gesteund op zelfevaluatie door de financiële
instellingen. DNB vertelt niet of de nieuwe aanpak arbeidsbesparend is, en of de
aanpak riskanter is. Er kan immers ten onrechte worden vertrouwd, en verkeerd
geselecteerd.
Het later zo verguisde salaris/bonusbeleid is kennelijk niet in strijd met integriteit.
Het woord “bonus” komt in het DNB jaarverslag 2006 niet voor.
Richtinggevende principes voor het management van risico van beleggingen in HLIs.
De risico’s van hedge funds blijven toenemen, maar zijn verder onduidelijk:
«Hedge funds en private equity-fondsen
Hedge funds en private equity-fondsen staan niet onder toezicht. Echter steeds meer
onder toezicht staande financiële instellingen zijn actief met deze alternatieve
beleggingen. In het lopende toezicht en in periodieke onderzoeken besteedt DNB
daarom aandacht aan het risicobeheer ten aanzien van deze fondsen (zie paragraaf 7.3
en 7.4).
Het is relatief moeilijk om de risico’s van deze alternatieve beleggingsvormen
helder in beeld te krijgen vanwege de intransparantie van de fondsen en de beperkte
ervaring die veel instellingen hiermee hebben. Aangezien de instellingen niet over
dezelfde expertise beschikken, bestaat het gevaar dat risico’s zich ophopen bij
instellingen die daar slecht op zijn voorbereid. DNB is van oordeel dat financiële
instellingen hun risicobeheer op dit punt moeten versterken. Hiervoor heeft DNB
richtinggevende principes ontwikkeld. De principes zijn op 1 maart voorgelegd en
gepubliceerd teneinde bij te dragen aan een verdere bewustwording op dit terrein
binnen de financiële sector.»56
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De bron vervolgt met: «(zie publicatie ‘Visie DNB toezicht 2006-2010’ op www.DNB.nl, onder
‘Nieuws en publicaties’ en ‘Publicaties DNB’)».
55 DNB jaarverslag 2006 p. 69/67. De LIBOR affaire laat de waarde van deze woorden zien.
56 DNB jaarverslag 2006 p. 85/83. Dit is de hele paragraaf.
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Is het niet beter om hedge funds en private equity-fondsen onder toezicht te
brengen? Waarom laat DNB wel zien dat de situatie risico’s veroorzaakt, maar zegt hij
niets over de wenselijkheid van het opvullen van de lacune? Hoe kun je risico’s
managen van intransparante producten? Dus van producten waarvan je onvoldoende
informatie hebt om de risico’s betrouwbaar te kunnen schatten? En ziet DNB er geen
probleem in dat bijvoorbeeld pensioenfondsen hun geld in dat soort producten steken?
Waarom maakt het daar geen waarschuwende opmerking over? Zijn er geen effecten
voor anderen, of zelfs stelseleffecten?
En waarom alleen “richtinggevende principes” en geen voorstellen om de intransparantie zoveel te verminderen dat de oorzaak van het probleem (op afzienbare termijn!)
wordt geëlimineerd? Is bewustwording alles wat nodig is (om buitenstaanders te
vrijwaren)? Doet DNB in het volgende jaarverslag verslag over het risicobeheer van
deze alternatieve beleggingen? Van de uitvoering die de financiële sector aan zijn
“richtinggevende principes” heeft gegeven? Het antwoord is “Nee”. In plaats daarvan
meldt DNB jaarverslag 2007 dat DNB in de tweede helft van 2007 uitgangspunten
heeft gepubliceerd voor de beoordeling van het risicobeheer van alternatieve
beleggingen.57
Structurele veranderingen in het financiële stelsel (paragraaf 7.4).

«De financiële innovaties hebben bijgedragen aan de ruime beschikbaarheid van
liquiditeit.
Aangetrokken door de nieuwe financiële instrumenten en gestimuleerd door de
‘search for yield’ hebben beleggers hun inleg op de kredietmarkten vorig jaar fors
uitgebreid. Het geëmitteerde bedrag aan schuldtitels met een hoog risicoprofiel in
Europa bereikte in het verslagjaar een omvang van circa EUR 66 miljard (op een totaal
bedrag aan uitgegeven schuldbewijzen door bedrijven van ruim EUR 1.000 miljard).
De toegenomen verhandelbaarheid van krediet heeft de banken additionele liquiditeit
verschaft om nieuwe leningen te verstrekken. Hierdoor zijn ze steeds afhankelijker
geworden van het functioneren van de markten waarop (krediet)risico wordt
verhandeld. Bij een marktomslag zouden de banken bijvoorbeeld kunnen worden
geconfronteerd met kredietrisico’s waarvan werd verondersteld dat ze konden worden
overgedragen. Deze risico’s voor de banken zijn nog niet getest door een daadwerkelijke crisissituatie en hebben de aandacht van DNB.
De financiële innovaties hebben grote gevolgen voor de werking van het financiële
stelsel. Zo is door de toegenomen risico-overdracht en de opkomst van nieuwe marktpartijen, die in deze innovatieve instrumenten handelen, het stelsel complexer
geworden en de ingenomen posities ondoorzichtiger. Omdat de nieuwe instrumenten
de risico’s loskoppelen van de onderliggende financiële producten is minder duidelijk
waar ze uiteindelijk neerslaan. Overdracht van kredietrisico vindt weliswaar merendeels plaats tussen banken (zie grafiek 7.6), maar in toenemende mate ook met
beleggers zoals hedge funds, die geen informatie rapporteren aan toezichthouders.
DNB en sommige andere toezichthouders denken dat de risico’s van hedge funds het
meest adequaat op indirecte wijze (via de onder toezicht staande instellingen) kunnen
worden beheerst. De hedge fund-uitzettingen van Nederlandse financiële instellingen
hebben voor het overgrote deel bijvoorbeeld betrekking op in het buitenland gevestigde
entiteiten. Volgens uiteenlopende schattingen hadden hedge funds in 2006 een aandeel
van 20% tot 60% in de mondiale krediethandel. Risico’s verplaatsen zich daarmee
buiten de gereguleerde sectoren, waardoor de uitzettingen van onder toezicht staande
instellingen minder informatie bevatten over de totale posities die uitstaan in het
financiële systeem. Behalve bij niet-gereguleerde financiële ondernemingen komen
risico’s ook in toenemende mate terecht bij huishoudens. Dit vindt meestal plaats op
een indirecte wijze, zoals via (beleggings)hypotheken, pensioenen en verzekeringen
(zie paragraaf 7.6).»58
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N.B. De mini-crisis veroorzaakt door het hedgefund LTCM vond plaats in 1998.
DNB jaarverslag 2006 pp. 120-1/118-9.
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Bazel I heeft financiële instellingen in staat gesteld meer geld te besteden (lenen)
met hetzelfde eigen vermogen, en heeft dus bijgedragen aan verruiming van liquiditeit.
De toegenomen liquiditeit komt dus niet alleen door financiële innovaties. Tenzij Bazel
I bij de innovaties wordt gerekend.
Als banken ten onrechte veronderstellen dat waardepapier verhandelbaar is of als
onderpand voor leningen gebruikt kan worden, kunnen ze in liquiditeitsproblemen
komen. Gegeven de praktijken in de financiële sector is dat logisch. Daardoor kon o.a.
GAO een crash scenario beredeneren. Er zijn geen tests nodig om dat te kunnen inzien.
DNB praat nog net zo over derivaten als in het jaarverslag 2003. Er is duidelijk
niets verbeterd, in het bijzonder de transparantie niet. De vage pogingen tot verbetering
genoemd in het jaarverslag 2003 hebben kennelijk niets of onvoldoende opgeleverd.
DNB heeft hoe dan ook nooit resultaten gemeld. Het spreken van “innovatie” is
misleidend. Er is al vele jaren geen sprake meer van innovatie. Wèl van sterk gegroeid
gebruik van bestaande typen producten: zie grafiek 7.5 in het DNB jaarverslag 2006.59
De groei betekent toename van het belang van de ondoorzichtigheid en
onduidelijkheid. De omvang van het gebruik maakt het betrouwbaar beoordelen van de
financiële stabiliteit steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. De toezichthouders doen er
desondanks niks aan. Ze tonen zelfs geen serieuze bezorgdheid.
DNB bevestigt de mening uit 1999 (!) dat de risico’s van hedge funds het best
indirect kunnen worden beheerst. Een mening die volgens het citaat gedeeld wordt
door “sommige andere toezichthouders”. Wat dachten anderen ervan, en waarom? Is
dat niet belangrijk genoeg om te vermelden? En is het niet nodig om het risico van
vergissing te ondervangen?
Verandering van systeemrisico (paragraaf 7.5).

Het stelsel als geheel zou kwetsbaarder zijn geworden voor een sterke omslag in
marktomstandigheden. Het slot van de paragraaf komt dicht in de buurt van een crash
scenario. “Bij een omslag in de kredietcyclus” kan de verhandelbaarheid van derivaten
e.d. moeilijker worden, en kunnen scherpe prijsreacties optreden. Er kunnen
besmettingseffecten optreden. De paragraaf besluit met: «Dit stelt hoge eisen aan het
risicobeheer van financiële ondernemingen (zie paragraaf 7.6).». Welke eisen? Hoe
verzekert DNB dat het risicobeheer aan deze hoge eisen voldoet? DNB zegt er niets
over.
Stabiliteit van de financiële sector (paragraaf 7.6).

CRMPG II.
Zoals we zagen werd in DNB jaarverslag 2005 melding gemaakt van het Corriganrapport, CRMPG II, van 27/7/05. Het rapport geeft analyses van delen van het
financiële stelsel. De analyses zijn gericht op aanbevelingen ter vergroting van de
stabiliteit van het financiële stelsel. Het rapport signaleert tal van zwakke plekken en
doet talloze aanbevelingen. Het lijkt een remake van het rapport uit 1999, dat kennelijk
onvoldoende effect heeft gesorteerd. Uit het rapport komt naar voren dat er veel
onheldere risico’s zijn. Om niet te zeggen dat het rapport gemakkelijk de indruk kan
wekken dat we op een vulkaan leven. Het rapport is geschreven door de private sector
zelf, en vraagt op de eerste plaats actie van de financiële sector (in enge zin). Het
vraagt relatief weinig actie van toezichthouders, maar wel iets: zie hieronder. Vanwege
de risico’s die het laat zien vraagt het rapport van instanties die belast zijn met de zorg
voor de stabiliteit van het financiële stelsel hoe dan ook om actie en reactie. Zij zijn
immers verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit.
Het Corrigan-rapport werd in DNB jaarverslag 2005 genoemd, maar niet
besproken. In het jaarverslag 2006 komt het opnieuw aan de orde. Jaarverslag 2006
maakt melding van een enquête die DNB heeft gehouden over de uitvoering van de
CRMPG aanbevelingen. De enquête bevestigt dat de financiële instellingen het
moeilijk vinden om de risico´s ten aanzien van de HLIs goed in te schatten en te
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Van de wereldwijde OTC derivatenmarkt. Op p. 121/119 van het jaarverslag 2006.
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beheersen.60 (Hoe kan het ook anders!). Een reactie op de uitkomsten wordt niet
gegeven. Over een vervolg wordt niets gezegd. Ook al blijkt er dus een riskante
informatielacune te bestaan. Dit probleem was al vele jaren bekend, en het CRMPG
rapport van 1999 had er aanbevelingen voor gedaan. Waarbij ook de toezichthouders
werden aangesproken. DNB had noch het rapport noch het probleem genoemd. (Het
had het probleem natuurlijk ook zelf kunnen en moeten signaleren).
In 2006 laat DNB het bij de genoemde constatering. Over wensen ten aanzien van
regelgeving of acties wordt dus niets gezegd. En dat terwijl CRMPG II de volgende
aanbeveling had gedaan, één van de weinige die (mede) aan de toezichthouders is
gericht:
«CRMPG II beveelt de private sector aan om in nauwe samenwerking met de
publieke sector een discussiegroep op hoog niveau bijeen te roepen om verder te kijken
naar de haalbaarheid, kosten, en wenselijkheid van het bouwen van een doeltreffend
raamwerk voor het rapporteren van omvangrijke risicoblootstelling bij gereguleerde
financiële tussenpersonen dat zich- direct of indirect- zou uitstrekken tot hedge funds.
Met behulp van de indirecte methode zouden toezichthouders blootstellingsgegevens
van traditioneel gereguleerde instellingen verzamelen en aggregeren, en, via deze
instellingen, gegevens verzamelen over hedge fund activiteiten. Met behulp van een
directe benadering zouden hedge funds op vrijwillige basis gegevens over omvangrijke
blootstellingen direct aan de betreffende toezichthouder leveren.»61
De blootstelling (exposure) betreft blootstelling aan risico’s gelopen door contractpartijen, in het bijzonder hedge funds.
DNB zegt hier niets over.
Proportioneel risicomanagement via stimulering.
«Risicobeheer
De opkomst van nieuwe marktpartijen en financiële instrumenten vraagt om een
adequaat risicobeheer bij financiële instellingen. Het toezicht is er steeds meer op
gericht om hen hiertoe te stimuleren. Belangrijk onderdeel daarvan is het adequaat
inschatten en prijzen van risico’s. Het risicobewustzijn en het aanhouden van financiële
buffers worden bevorderd door risico-georiënteerde regelgeving. Toezichthouders en
regelgevers zoeken steeds meer de balans tussen regelgeving enerzijds en het
bevorderen van ‘best practices’ of oplossingen vanuit de sector zelf en marktdiscipline
anderzijds (‘proportionaliteit’). In het verslagjaar kwam dit aan de orde in een dialoog
tussen toezichthouders en regelgevers verzameld in het Financial Stability Forum
(FSF) en het Joint Forum enerzijds en de financiële sector (vertegenwoordigd in het
Institute of International Finance, IIF) anderzijds. Hierbij stonden principes van effectieve regelgeving centraal. Ook DNB past het proportionaliteitsbeginsel toe. Zo werden
in 2006 principes ontwikkeld om het toezicht op het risicobeheer van complexe en
intransparante beleggingen, zoals hedge funds en private equity, te verbeteren (zie
hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.8 [de hedge fund passage werd hierboven onverkort
geciteerd]62).»63
Hier staat dat DNB vergaand vertrouwt op zelfregulering. Nota bene na op de
vorige bladzijde te hebben geconstateerd dat er onvoldoende informatie is om althans
de risico’s ten aanzien van HLIs goed te beheren. DNB weet dus dat het iets
onmogelijks vraagt.
Overleg toezicht-sector is uitermate risicovol, omdat het al gauw het karakter van
onderhandelen krijgt, en compromissen per definitie de veiligheid verminderen.
Woorden als balans en proportionaliteit klinken mooi, maar zijn metaforen die in
het gegeven verband geen duidelijke betekenis hebben. Noch balans noch
proportionaliteit worden gespecificeerd en verantwoord.
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DNB jaarverslag 2006 p. 123/121.
CRMPG II p. 40/58.
62 In de subparagraaf Richtinggevende principes voor het management van risico van beleggingen in
HLIs. Zoek op “equity”.
63 DNB jaarverslag 2006 p. 124/122.
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Worden de effecten van de stimulering gemonitord? Hoe? Wordt er in de
jaarverslagen verslag van de voortgang gedaan? (Nee).
Zoals nergens wordt ook hier niet verteld wat goed risicomanagement inhoudt, en
welke risico’s genomen mogen worden en waarom. Verwijzingen worden niet
gegeven.
De lezer kan zich onmogelijk onttrekken aan de indruk dat DNB niet op het risicomanagement toeziet.
Lacunes.

“dreig” wordt niet gebruikt om een bestaande bedreiging van de financiële
stabiliteit aan te duiden.
Het woorddeel “ernstig” komt zesmaal voor. De eerste maal in het eerste citaat uit
dit jaarverslag, in de combinatie “ernstige repercussies”. Op p. 82/80 in “Vooral
verzekeraars die garantieproducten afgeven zijn kwetsbaar. Voor kleine verzekeraars
met deze producten kan een lage rente ernstige gevolgen hebben, omdat zij zich
daartegen moeilijk kunnen wapenen.” Verder niet om een bestaande situatie te kwalificeren..
“gevaar” wordt twaalf maal gebruikt, maar niet om voor te waarschuwen.
“gevaarlijk” wordt niet gebruikt.
“gewenst” komt buiten “ongewenst” en het hoofdstuk Bedrijfsvoering alleen voor
in de combinatie “Ook zijn wijzigingen in bestaande regels doorgevoerd in verband
met de gewenste administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven”.
“Ongewenst” wordt niet gebruikt in verband met iets dat de financiële stabiliteit kan
bedreigen.
“groot risico” en “grote risico’s” komen niet voor.
“onbalans” komt niet voor. Het woord “balans” wordt niet gebruikt in de context
van de relatie tussen risico en rendement.
“rendement”. Bij geen van de optredens wordt melding gemaakt van daarmee
gepaard gaande risico’s. Dus ook niet bij “rendementen”.
“search for yield”. Hier wordt niet voor gewaarschuwd. Op p. 116/114 wordt
bespreking gevolgd door een constatering over de gebleken schokbestendigheid van
het stelsel.
“systeemrisico” komt acht maal voor. Éénmaal in de inhoudsopgave, driemaal in
verband met het “oversight” op het betalings- en effectenverkeer, dat mede ten doel
heeft systeemrisico te voorkomen, en viermaal in verband met de verandering van het
karakter van het systeemrisico, waarvan tweemaal in kopjes.64 Er is geen sprake van
het signaleren van grote gevaren of waarschuwingen.
Het woorddeel “waarschuw” wordt in dit jaarverslag alleen gebruikt in verband met
een Alerteringssysteem Terrorismebestrijding.65

DNB JAARVERSLAG 2007.
Het pdf-bestand van dit jaarverslag is gedateerd 14/3/08, en bijgesteld 2/4/08.
Het Algemeen overzicht.

DNB evalueert financiële turbulentie en maatregelen.
Het Algemeen overzicht vertelt wat volgens DNB de oorzaken zijn van de
“financiële turbulentie” van 2007.
«Oorzaken financiële turbulentie
De grote onrust op de financiële markten vanaf augustus 2007 kwam als een koude
douche. Immers, tot in het late voorjaar leken de bomen tot in de hemel te groeien: de
winsten van banken waren in jaren niet zo hoog geweest, de omzetten op derivatenmarkten explodeerden, hedgefondsen en private equity financiers betoonden zich
buitengewoon actief, beurskoersen bleven krachtig stijgen en fusies en overnames
waren aan de orde van de dag. Kortom, het financiële klimaat was op tropische
64
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Met “oversight” wordt waarschijnlijk supervision bedoeld.
DNB jaarverslag 2006 p. 106/104.
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temperatuur en voor de bijbehorende risico’s was veel te weinig aandacht. Zeer ruim
beschikbare liquiditeit heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Vervolgens werden
scheuren in het bouwwerk zichtbaar. Een enkele instelling kwam in de problemen,
duidelijk zichtbaar werd de financiële rot in de Amerikaanse subprime sector, waarna
alles in een stroomversnelling kwam.
Onvolkomenheden in het ‘originate-to-distribute’-model zijn een belangrijke
oorzaak van de huidige problematiek. Toen dit model begon te wankelen (overal moest
immers de verantwoordelijkheid worden genomen voor gesecuritiseerde, van de balans
gehaalde producten), vielen in de financiële markten geleidelijk meer en meer
zekerheden weg. »66
De volgende subparagraaf heet Te treffen maatregelen. Het meest concrete daarvan
is Bazel II.
Wat ontbreekt zijn zelfevaluatie en besef van gemaakte fouten. Of andere redenen
om in de analyses en aanpak te geloven. Zulke redenen zijn nodig omdat iedereen nu
kan zien dat de analyses van dezelfde schrijvers ruim 10 jaar wezenlijk onvoldoende
waren. En dat DNB al die jaren duidelijk onvoldoende maatregelen heeft genomen, en
onvoldoende heeft gezegd wat er had moeten gebeuren. Het falen van toezichthouders
wordt niet bij de oorzaken van de “turbulentie” genoemd.
De teksten zijn geschreven in precies dezelfde stijl als die van alle hier besproken
jaarverslagen. De stijl van een allesbegrijpende afstandelijke waarnemer. Er is geen
spoor van twijfel aan de eigen competentie.
Toch zou in 2008 blijken dat de maatregelen opnieuw onvoldoende waren geweest,
en dat DNB en andere verantwoordelijken zich veel te veel verbeelden.
De vooruitzichten.
Het Algemeen overzicht besluit met de volgende paragraaf:
«Tot slot.
Aanzienlijke risico’s voor de wereldeconomie liggen op dit moment bij de
ontwikkeling van de Amerikaanse economie, de oplopende inflatie en het
herstructureringsproces dat in de financiële sector plaatsvindt. Daarmee zal nog wel
enige tijd gemoeid zijn en het zal stuurmanskunst vergen op deze wateren een veilige
koers te blijven volgen. Enerzijds moeten de noodzakelijke aanpassingsprocessen- met
de daaraan verbonden, onplezierige neveneffecten- zich kunnen voortzetten, anderzijds
moet het een gecontroleerd proces blijven, waarbij de risico’s zoveel mogelijk worden
gereduceerd. Het bedrijfsmodel banken en de voor dit model relevante omgevingsfactoren (zoals het risicomanagement van banken, het functioneren van de ‘rating’
industrie en de waardering van complexe financiële producten) worden thans
fundamenteel doorgelicht, hetgeen zal moeten leiden tot concrete verbeteringen.
Monetaire en budgettaire autoriteiten moeten voorts een nauwlettend oog houden op
het gevaar van een verdere versnelling van de inflatie. Nederland heeft goede jaren
achter de rug, maar zal ook de gevolgen ondervinden van de internationale ontwikkelingen. De macro-indicatoren economie staan er, in vergelijking met het buitenland, op
dit moment nog goed voor, maar op deelterreinen (zoals de arbeidsmarkt, de zorgsector
en woningmarkt) kan nog aanzienlijke vooruitgang worden geboekt.»67
Let in het bijzonder op de bronnen die DNB voor de risico’s aanwijst. DNB lijkt
niet bekend met de afhankelijkheid van het financiële stelsel van repo-leningen, en niet
te beseffen dat deze schakel door waardeverliezen van onderpand snel zwakker wordt.
DNB lijkt niet te beseffen dat er eigenlijk niet meer van risico’s gesproken kan worden
omdat het crash-risico-scenario zich al aan het voltrekken is.68 DNB lijkt zelfs geen
benul te hebben van de risico’s in de Nederlandse financiële sector.
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DNB jaarverslag 2007 p. 22/19.
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DNB jaarverslag 2007 p. 29/26.
68 Dat nog onderbroken of afgekapt kon worden, maar alleen als op de juiste ogenblikken de juiste
acties ondernomen werden. Dat dit kan spreekt niet vanzelf: nadat kansen in het verleden zijn gemist
kan het ook te laat zijn. Een voorbeeld van een ontwikkeling die wel beïnvloed kan worden, maar
waarvan rampzalige gevolgen waarschijnlijk niet meer afgewend kunnen worden is de klimaatverandering.
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Het toezicht op de Nederlandse financiële sector (hoofdstuk 4).

DNB denkt dat het voor Nederland wel mee zal vallen.
Opvallend in het jaarverslag 2007 is de impliciete veronderstelling dat de
Nederlandse en VS systemen vergaand onafhankelijk zijn. DNB is tevreden en gerust
als het Nederlandse toezichtsysteem in orde is, als Nederland van het IMF een
voldoende krijgt.69 DNB zou ook rapporten over de VS, het VK e.a. kunnen lezen om
risico's voor Nederland (Europa, de wereld) te achterhalen. De invloed op Nederland
van wat er in VS gebeurt wordt door DNB schromelijk onderschat. Er wordt de facto
gedaan alsof de koppeling onbelangrijk is:
«In Nederland is geen reden tot zorg voor de voltrekking van een Amerikaans
scenario, aangezien er geen Nederlandse variant van de Amerikaanse subprime
hypotheekmarkt bestaat.»70
Maar hebben Nederlandse banken wellicht Amerikaanse hypotheekeffecten?
Nog afgezien natuurlijk van de mogelijkheid van andere oorzaken van malaise. En
een stukje verderop weerspreekt DNB zichzelf:
«De marktturbulentie heeft ook de Nederlandse banken in de tweede helft van 2007
geraakt. De buffers zijn afdoende, maar de winstgevendheid is onder druk gekomen.
Op hun uitzettingen in subprime gerelateerd papier hebben Nederlandse banken
beperkte verliezen moeten nemen.»71
Wat weet DNB precies van de blootstellingen van Nederlandse banken?
Voldoende?
Kapitaalvereisten en hoge normen voor risicomanagement.
In paragraaf 4.2.4, Implementatie Bazel II, ontbreken kritische kanttekeningen.
Naarmate de crisis zich verder ontwikkelde werd Bazel II niettemin meer en meer door
Jan en alleman onvoldoende gevonden. Terwijl het nota bene pas in 2008 van kracht
zou worden.
De afwezigheid van blijken van twijfels over de normen van Bazel II is echter niet
het enige dat bijdraagt aan een onterecht gevoel van veiligheid. Bovendien wordt
gedaan alsof de financiële wereld in ruime mate doet wat hij hoort te doen:
«Bij de standaardbenadering maken banken onder meer gebruik van externe
krediet-beoordelingen door bijvoorbeeld Moody’s Investor Service en Standard &
Poor’s. Bij de interne-modellenbenadering maken banken gebruik van hun eigen risicoinschattingen. De toepassing van de interne-modellenbenadering is gebonden aan hoge
normen voor het risicobeheer.»72
En meer in deze trant. Geruststellende taal allemaal. Maar onzin. DNB besluit de
paragraaf niet met een opsomming van wat er nu nog voor risico’s overblijven. In
Nederland, en, voor zover de Nederlandse financiële wereld daarmee verbonden is, in
het buitenland.
Wat die “hoge normen” zijn wordt overigens niet verteld.
Een principegebaseerde toezichtbenadering en vrijheid van risicomanagement.
«4.6. Sectoroverschrijdend toezicht
[…]
Onder toezicht staande financiële instellingen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen beleggen een steeds groter deel van hun activa in alternatieve beleggingsvormen, zoals private equity en hedge funds. De toenemende activiteit in deze
vermogenscategorieën en de daarmee samenhangende risico’s vragen specifieke
aandacht. In de tweede helft van 2007 heeft DNB uitgangspunten voor de beoordeling
van het risicobeheer van alternatieve beleggingen gepubliceerd. De uitgangspunten
richten zich op de aandachtsgebieden risico en rendementskarakteristieken, portefeuillebeleid, ‘due diligence’, contractvoorwaarden en monitoring, en communicatie.
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Zie hierboven, bij het jaarverslag 2004.
DNB jaarverslag 2007 p. 69/63.
71 DNB jaarverslag 2007 p. 70/64.
72 DNB jaarverslag 2007 p. 72/66.
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Deze uitgangspunten passen binnen een principegebaseerde toezichtbenadering. Hierbij
is het de verantwoordelijkheid van de financiële instelling om het risicobeheer ten
aanzien van alternatieve beleggingen adequaat vorm te geven. Er is dus geen sprake
van een voorgeschreven invulling van het risicobeheer. De uitgangspunten bieden
financiële instellingen de ruimte om op een passende manier rekening te houden met de
verschillen in het brede scala van alternatieve beleggingsmogelijkheden en ook voor
hun risicobeheer een maatwerk oplossing toe te passen.»73
DNB is verantwoordelijk voor stelselstabiliteit, maar wil zich desondanks niet
“bemoeien” met risicomanagement. Ra ra ra hoe kan dat. DNB is niet eens bevoegd om
die verantwoordelijkheid over te hevelen naar de instellingen waarop hij moet toezien.
Hoe is het mogelijk dat de Kamer zoiets toelaat? DNB is ook nog eens toezichthouder
van de pensioenfondsen. Dus tel uit je verliezen…
En zulk vrijblijvend en onverantwoordelijk gepraat nog in maart 2008!
In het DNB jaarverslag 2007 wordt niets gezegd over de richtinggevende principes
voor het management van risico van beleggingen in HLIs waarvan het jaarverslag 2006
melding maakte. (Het woord(deel) “richtinggevend” komt in het jaarverslag 2007 niet
voor). In het bijzonder geeft het jaarverslag 2007 geen evaluatie van het effect van die
principes. Die bedoeld heetten te zijn om “bij te dragen aan een verdere bewustwording
op dit terrein binnen de financiële sector”.
Financiële stabiliteit (hoofdstuk 7).

Dit hoofdstuk geeft zowel nuttige als irrelevante informatie.74 Het doet alsof de
verschijnselen begrepen worden, en wekt een geruststellende indruk. De grootste
twijfel (en dwaasheid) in het hoofdstuk wordt geuit in de volgende alinea:
«De ontwikkelingen kunnen in veel opzichten worden gezien als een correctie, na
een lange periode van hoge risicotolerantie en schuldopbouw bij financiële
marktpartijen, bedrijven en huishoudens. Dergelijke ‘boom-bust’-patronen hebben zich
in de geschiedenis vaker voorgedaan. Een verschil met eerdere cycli is dat de
problemen meer dan voorheen zijn veroorzaakt door de complexiteit en intransparantie
van risicoposities. In combinatie met de voortschrijdende integratie en globalisering
van het financiële systeem maakt dit bovendien een effectieve crisisbeheersing door de
autoriteiten lastiger.»75
DNB merkt dus niet op dat de ontwikkelingen het gevolg zijn van het klappen van
de huizenprijzenbel in de VS.76 Terwijl dat soort bellen in de loop der geschiedenis
meermalen is opgetreden. De “complexiteit en intransparantie van risicoposities” was
al op zijn laatst in 1994 bekend. Maar zoals dit onderzoek van de DNB jaarverslagen
laat zien: DNB stond erbij en keek ernaar, en deed niets.
Was niet bij voorbaat duidelijk dat dit “crisisbeheersing door de autoriteiten
lastiger” zou maken? En had de ondoorzichtigheid daarom niet al lang geleden
aangepakt moeten worden? Hoe kan het dat DNB daar niets over zegt?
De paragraaf 7.5, Beleid van de autoriteiten, is uitgesproken onkritisch. Er is geen
spoor van twijfel over de toereikendheid van de genomen acties. Er worden geen
vragen gesteld.
Lacunes.

Het woord “subprime” staat in geen van de DNB jaarverslagen 2000-2006. In dat
van 2007 (van maart-april 2008) staat het 28 maal. Meestal in analytische context,
maar op pp. 23-4/20-1 staan voorstellen voor maatregelen. “Alt” komt niet in het
jaarverslag voor, en een indicatie van het risico van ING Direct in de VS lijkt te
ontbreken. P. 69/63 wekt de indruk dat DNB niet van het Alt-A bezit van ING afweet:
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DNB jaarverslag 2007 p. 84/78, eerste alinea van de (sub)paragraaf.
Alsof het geen prioriteiten weet te stellen. Voor irrelevante informatie zie bijvoorbeeld par. 7.5.2 op
p. 123/115, over procedurele veranderingen bij het IMF.
75 DNB jaarverslag 2007 p. 117/109.
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Het woorddeel “huizen” staat 31 maal in DNB jaarverslag 2007. De laatste bladzijde
waarop het te vinden is is p. 116/108.
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«De meeste Nederlandse banken melden slechts kleine uitzettingen in subprime
gerelateerd papier. Het merendeel van dit papier heeft bovendien een gezonde
kredietscore. DNB houdt hier de vinger nauw aan de pols door de systeembanken en
andere banken met een hoog risicoprofiel wekelijks te laten rapporteren over hun
liquiditeitsbehoefte en buffers. Ook onderzoekt DNB de waardering van gestructureerde producten door banken.»
In de subprime context staan ook onwaarheden. Zie p. 23/20, de eerste alinea onder
Te treffen maatregelen. Net als Wellink in de hoorzittingen suggereert dit jaarverslag
dat pas de turbulentie kwetsbaarheden van het financiële stelsel heeft laten zien.
Op p. 137/129 staat een zeer merkwaardige passage:
«Om een betere spreiding van de beleggingen te bereiken, is in 2007 de investering
in Mortgage Backed Securities (MBS) uitgebreid. Het gaat daarbij uitsluitend om MBS
beleggingen met een AAA-kredietstatus, gegarandeerd door de Amerikaanse
‘agencies’ en niet om beleggingen in het subprimesegment, dat in 2007 in grote
moeilijkheden is gekomen. De bestaande MBS-portefeuille is in 2007 met EUR 300
miljoen toegenomen tot EUR 380 miljoen.»
Dit gaat over beleggingen van DNB. Punt is dat de Amerikaanse agencies alleen de
rating agencies kunnen zijn, die echter niets garanderen.77

OFS NR. 1 VAN DECEMBER 2004.
Positionering en stijl OFS.

De Overzichten financiële stabiliteit (OFS) worden halfjaarlijks gepubliceerd. Het
eerste verscheen in 2004. Tot en met OFS 13 van “Voorjaar 2011” staan er geen
adviezen in. In OFS 14 staan er wèl. Dit lijkt vanwege de samenloop gedaan naar
aanleiding van het werk van de CDW, ook al staat dat niet in het OFS vermeld.
Het OFS van december 2004 is geschreven in het Engels. De inleiding luidt als
volgt:
«This overview focuses on financial stability in the Netherlands, analysing the main
developments and risks for the financial system. It is the first reflection of the more
systematic manner in which De Nederlandsche Bank (DNB) has started monitoring
financial stability as from this year. The analysis confirms the stability of the Dutch
financial system, even when downside risks are taken into account. In the base
scenario, of a gradual interest rate rise, these risks remain limited, because debt ratios
remain manageable. Thanks to a sound solvency position, the banks can withstand a
stress scenario of rapid interest rate rises or sharp falls in asset prices. The recovery of
their financial position notwithstanding, the institutional investors remain vulnerable to
new shocks; life insurers are affected by the continuous decline of policy sales and
non-life insurers by the increased insurance for own account. The adjustments at the
pension funds do not present contagion risks for other financial institutions; they do,
however, affect the economy and potentially bond yield volatility.»
Nota bene: “even when downside risks are taken into account”, en “banks can
withstand […] sharp falls in asset prices”. Ook tegen grote vermindering van de waarde
van assets die hun (kern)kapitaal vormen? DNB lijkt zich dus van belangrijke risico’s
en literatuur niet bewust te zijn. Onder andere de bewering over de fall of asset prices
veronderstelt kennis van de assets van de instellingen. Die blijkens de stand van zaken
bij ING en de verlening van de VVGB op zijn best onvolkomen was. De tekst stelt dus
onrecht gerust.
Het “vulnerable” is vanzelfsprekend. Daar hebben we geen DNB voor nodig. De
vraag is: hoe kwetsbaar, voor welke typen externe ontwikkelingen? Hoe reageert het
stelsel op verstoringen? Dempend, proportioneel of storing-versterkend?
DNB was met twee medewerkers vertegenwoordigd in de Working Group on Credit
Risk Transfer die CGFS-rapport 20 van 2003 heeft geschreven en gepubliceerd.78 Maar
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Het is vreemd om government sponsored enterprises (GSEs) agency te noemen, maar zelfs als die
bedoeld mochten zijn blijven de garanties betrekkelijk. GSEs kunnen failliet gaan. Zie hoofdstuk 2,
de bespreking van het OFHEO stelselrisicorapport, en de mededeling bij 7/9/08.
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hoewel de risico’s van credit risk transfer op pp. 11-13 van het OFS worden aangeduid
is de indringendheid ten opzichte van het CGFS rapport sterk afgezwakt, en wordt er
niets gezegd over de mogelijkheid of noodzaak van actie.
De tekst lijkt meer geschreven door een onbetrokken onderzoeker op een andere
planeet, dan door een toezichthouder die namens de samenleving verantwoordelijk is
voor een veilig werkend financieel stelsel. De belangrijkste beweringen in de tekst
waren al in 2004 onhoudbaar, en zijn door de crisis gefalsifieerd.
An inconclusive conclusion.

Het rapport besluit als volgt:
«In conclusion.
The downside risks for financial stability in the Netherlands remain limited in the
base scenario providing for gradually rising interest rates. This overview also sets out
the possible consequences of stress scenarios, such as a faster-than-expected interest
rate increase, and a worldwide confidence crisis. Thanks to a sound solvency
position, the banks can withstand a stress scenario; the institutional investors remain
vulnerable to sharp declines of asset prices. The stress scenarios and the downside
risks do not reflect expected developments, but their analysis is a way of identifying
risks to the financial system before they arise. Taking into account possibly
unfavourable outcomes is essential to a proper assessment of financial stability.»79
Dus? Moet er wat gebeuren? Wat? Wat gaat DNB er aan doen? Voor wie schrijft
DNB dit? Wat moet een minister van financiën, een regering hiermee? In ieder geval
meer duidelijkheid vragen of eisen!
Grote methodologische fouten van dit OFS zijn: gebrek aan kennis van de relevante
literatuur en het rekening houden met daarin beschreven scenario’s, en, daarmee
corresponderend, het niet denken in termen van scenario’s: een opeenvolgende reeks
van gebeurtenissen na een specifieke initiële calamiteit. Wat zijn de gevolgen van grote
kapitaalverliezen? Hoe vullen banken dan hun kapitaal aan, en hoe komen ze aan
liquiditeit? (Beide worden moeilijk). Daarnaast lijkt DNB zich onvoldoende bewust
van de risico’s van zijn gebrekkige kennis. Onder andere als gevolg van jarenlange
onopgeloste ondoorzichtigheden. En wat wist DNB van de kwaliteit van het financiële
toezicht in de landen waarmee Nederlandse instellingen veel zaken deden? De
schrijvers van een eerste overzicht financiële stabiliteit zouden er beter aan hebben
gedaan om te beginnen met een literatuurstudie, en een inventarisatie van gebreken in
kennis/ informatie. Beide ontbreken.

OFS NR. 5 VAN MAART 2007.
Het pdf-bestand van dit OFS is gemaakt en gewijzigd op 27/2/07.
Het oordeel over de financiële stabiliteit in Nederland blijft overwegend
positief.

Dit is bij benadering het laatste OFS dat geschreven is voordat de crash duidelijk
zichtbaar werd. De ABX indexen voor hypotheekbundels waren al wel begonnen met
hun val, maar Moody’s zou pas in juli 2007 beginnen met afwaarderen.
De laatste pagina van het rapport luidt als volgt:
«Conclusie.
Bij de toegenomen potentiële onevenwichtigheden in het mondiale financiële
stelsel, als gevolg van de aanhoudende search for yield en opgelopen schuldverhoudingen, blijft het oordeel over de financiële stabiliteit in Nederland overwegend
positief. Uit dit OFS blijkt dat de Nederlandse financiële instellingen over het
algemeen over adequate solvabiliteitsbuffers beschikken ter bescherming tegen een
78

BIS CGFS 20 2003 p. 53. De medewerkers zijn Lidwin van Velden en Tom van Veen.
OFS 2004 p. 13/14. Het vet en cursief is van het origineel. Dus de gehele alinea “In conclusion” is
vet en cursief.
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sterke toename van krediet- en renterisico’s onder een aantal gefingeerde, ongunstige
scenario’s.
Hoewel de vervlakking van de rentecurve tot een neerwaartse druk op de rentebaten
van Nederlandse banken heeft geleid, is hun solvabiliteitspositie dermate solide dat het
toegepaste meest ongunstige scenario (‘mondiale correctie’, met een abrupte en
onordelijke dollardepreciatie, stijgende kapitaalmarktrentes en dalende aandelen- en
huizenprijzen) kan worden opgevangen. Dat geldt ook voor de levensverzekeraars, die
hun vermogenspositie zagen verbeteren met de recent opgelopen kapitaalmarktrente.
Zij lijken zowel het mondiale-correctiescenario als het malaisescenario, met een lagere
kapitaalmarktrente en een inverse rentecurve, te kunnen doorstaan. Pensioenfondsen,
die eveneens profiteren van een stijgende kapitaalmarktrente, blijken van de drie
onderscheiden categorieën financiële instellingen het meest kwetsbaar te zijn voor de
in de stresstesten veronderstelde ongunstige marktontwikkelingen. Structureel is de
financiële positie van pensioenfondsen overigens verbeterd door de vaststelling van
kostendekkende premies en de verkleining van de rentemismatch.
In dit verband is het echter belangrijk om te constateren dat de dynamiek en de
impact van onordelijke aanpassingen, zoals die zich voor kunnen doen in financiële
crises, nooit volledig gekwantificeerd kunnen worden in scenario-analyse en stresstesten. De uitkomsten onderstrepen in elk geval het belang van adequate vermogensbuffers en van prudent risicobeheer. Financiële instellingen zouden ook de mogelijke
tweede-ronde-effecten, die schokken in de financiële sector teweeg kunnen brengen in
de economie en op financiële markten, moeten betrekken in hun risicobeheer.80 Als
hiermee rekening wordt gehouden, zullen instellingen beter voorbereid zijn op een
echte stresssituatie.
Gelet op de bovengenoemde nuances bij het kwantificeren van stressscenario’s,
blijft waakzaamheid en beheersing van financiële-stabiliteitsrisico’s geboden. DNB
draagt op verschillende terreinen bij aan het bewaken van de financiële stabiliteit,
onder meer via recente initiatieven in het prudentiële toezicht, die onder andere volgen
uit de identificatie van risico’s in de vorige OFS-publicaties. Samen met buitenlandse
centrale banken en toezichthouders blijft DNB zich inspannen om de institutionele
kaders op het vlak van toezicht, crisismanagement en betalings- en effectenverkeer
toegesneden te houden op de voortgaande financiële integratie in Europa en daarbuiten;
dit in dialoog met de particuliere sector. Op deze beleidsterreinen kan het OFS een
katalyserende rol vervullen door risico’s in samenhang met elkaar te bezien.»
De zoektocht naar rendement is zo oud als de mensheid. Het is onduidelijk waarom
dat onevenwichtigheden zou moeten geven. DNB zou dit moeten uitleggen.
Wat zijn “adequate vermogensbuffers”, en hoe verhouden die zich tot “prudent
risicobeheer”? In feite moeten de buffers zijn afgestemd op de genomen risico’s: meer
risico grotere buffers. Zijn de Bazel-buffers “adequaat”? Is het niet nodig om iets te
zeggen over het verschil tussen formeel adequaat en werkelijk adequaat? Wat zijn die
tweede-ronde-effecten? Waarom worden ze alleen genoemd? Heeft DNB een idee van
hun grootte en potentiële gevolgen?
Is “nuances” in het begin van de laatste alinea soms bedoeld als verhullende plaatsvervanger van “voorbehouden”?
Het meest fantastische van de “Conclusie” is wellicht dat DNB helemaal redeneert
binnen door hemzelf bedachte kaders, die veel van de werkelijkheid buiten
beschouwing laten, en de literatuur al helemaal.
De tekst is eerder geruststellend dan waarschuwend. Het oordeel in de eerste alinea
is misleidend gebleken. Het was om logisch-theoretische redenen te pretentieus. De
betrouwbaarheid van de gebruikte testmethode is onduidelijk. De alinea veronderstelt
het vermogen tot optellen van risico’s (via het model), en dus voldoende kennis van
zowel de risico’s als hun doorwerking. Van de benodigde kennis is in de jaarverslagen
of andere DNB-publicaties echter geen spoor te bekennen. Integendeel: DNB en andere
toezichthouders blijken regelmatig verrast te worden door gebeurtenissen. Een
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Kennelijk ziet DNB er niet op toe dat dit gebeurt.
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voorbeeld van ruim vóór de crisis is de gang van zaken bij het faillissement van Van
der Hoop op 16/12/06.81 En ook DSB speelde begin 2007 al enige tijd.
Stresstests zijn mooi, maar alleen als aanvulling en inspiratiebron. Niet als maatstaf
voor veerkracht of stabiliteit. Een toezichthouder zou op de eerste plaats moeten
proberen de risico’s te inventariseren, en via scenario-constructie een idee te krijgen
van mogelijke gevolgen. In eerste instantie omschrijvend, kwalitatief; idealiter met
schattingen van relatieve grootte (van kansen maal gevolgen). Bestudering van
rapporten van toezicht-verwante organisaties zou in de jaren voorafgaand aan de crisis
voldoende informatie hebben opgeleverd om doeltreffend te kunnen optreden. Integer
gebruik in plaats van negeren van toezichtrelevante literatuur zou alles hebben geleerd
dat nodig was om de crisis te voorkomen. De stresstests hadden achterwege kunnen
blijven.
Aan deze tekortkomingen kan het onbegrip van fundamentele instabiliteiten van het
stelsel worden toegevoegd. Wat het begrip “risico” betreft heeft DNB de klok horen
luiden, wat “instabiliteit” betreft dat niet eens.82 Onbegrip en het onvoldoende in
rekening brengen hiervan kan verklaren dat de scenario-analyses en stresstesten
genoemd in de tweede en derde alinea’s te gunstige, onjuiste, uitkomsten geven. De
terminologie “de dynamiek en de impact van onordelijke aanpassingen” in de derde
alinea wekt de indruk dat DNB zich niet helemaal zeker voelt. Maar DNB lijkt oorzaak
en gevolg om te draaien: hij ziet iets als instabiliteit optreden als er crisis is, terwijl de
instabiliteiten er feitelijk altijd zijn, en crises veroorzaken als er een te grote storing
optreedt.
Wat stelt DNB zich in de vierde alinea precies voor van “waakzaamheid en
beheersing van financiële-stabiliteitsrisico’s”? Het klinkt prachtig, maar kan het? En zo
ja, hoe doe je het? Wat DNB zelf van plan is wordt maar vaag beschreven. DNB lijkt
niet te beseffen dat het voor beheersing van financiële-stabiliteitsrisico’s wel eens te
laat kan zijn.
DNB kijkt niet verder dan zijn korte neus lang is.

Het duidelijkste bewijs van het gebrek aan kennis van het financiële stelsel en van
het onbegrip van DNB van de samenhangen in dat stelsel is de volgende alinea:
«Als nieuw scenario is een wereldwijde correctie van huizenmarkten toegevoegd.
Dit scenario sluit aan bij de recente ontwikkelingen in de VS, waar de huizenprijzen in
de tweede helft van 2006 in een neerwaartse cyclus belandden en daarmee mogelijk
een belangrijke pijler van de particuliere consumptie wordt verzwakt. Verondersteld
wordt dat een initiële stijging van de kapitaalmarktrente versterkt door een negatieve
vertrouwensspiraal tot een huizenprijsdaling van 30% in drie jaar leidt, te beginnen in
de Verenigde Staten en daarna in het eurogebied. Naast de veronderstelde gemeenschappelijke rente- en vertrouwensfactoren kunnen ook de toegenomen grensoverschrijdende beleggingen in hypotheekproducten alsmede reële (bestedings)effecten aan
de veronderstelde cross-Atlantische correlatie van huizenprijzen bijdragen. Gevolg van
de huizenmarktcorrecties is een wereldwijde groeiterugval, waardoor ook de Nederlandse economie wordt getroffen. Als verondersteld wordt dat beleidsrentes mechanisch zouden reageren op de BBP-groei en inflatie-ontwikkelingen (volgens de Taylorregel), dalen deze aanvankelijk richting het nulniveau. Dit verzacht vervolgens de
initiële negatieve effecten op de economische groei en de aandelenmarkten.»83
De fatale doorwerking in o.a. de waarde van derivaten en de werking van repomarkten wordt geheel over het hoofd gezien. Dit is alleen verklaarbaar uit onbekendheid met producten, processen en literatuur die een financieel toezichthouder moet
kennen.
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Zie DNB jaarverslag 2006 p. 81/79.
In OFS nr. 5 en DNB jaarverslag 2007 komt “instabi” niet voor, in het jaarverslag 2006 éénmaal, in
het begrip “premie-instabiliteit”, en in het jaarverslag 2005 ook éénmaal, nu in het begrip “politieke
instabiliteit”.
83 OFS nr. 5 van maart 2007, p. 12.
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Overigens is het begrip “cyclus” in de tweede zin overbodig en uit de lucht
gegrepen. Het wordt bovendien onjuist gebruikt. Het is vooralsnog onbekend of het een
cyclus wordt.84
Opvallend is dat het OFS geen scenario schetst waarin het van kwaad tot erger
wordt. Alsof DNB daar niet van wil weten. Een toezichthouder had misschien het
makkelijkst uit kunnen gaan van het OFHEO stelselrisico rapport, en wat ongunstige
aannames over het vele dat al vele jaren ondoorzichtig was, zoals concentratie.85 Alle
relevante mechanismen waren in de hier geciteerde literatuur bekend. Ze zijn logisch:
als DNB competente medewerkers en leiding had gehad, dan had DNB ze ook zelf
kunnen bedenken.
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Het ongeacht de realiteit denken in termen van cycli wordt aangeleerd in het economieonderwijs.
Zie de economieleerboeken. Het denken in termen van cycli kan zinvol zijn als er een vaste periode is
en de cyclus vele malen is doorlopen, zodat duidelijk is dat de terminologie terecht is. Historische
tijdreeksen laten zien dat daarvan bij de Amerikaanse huizenprijzen geen sprake is.
85 Als ik ze goed begrijp lieten ook jaarverslagen van investeringsbanken als Lehman Brothers al zien
dat ze afhankelijk zijn van kortlopende leningen. Deskundigen bij toezichthouders zouden m.i.
moeten weten dat het daarbij zelfs in substantiële mate gaat om overnight lending, dus leningen voor
1 (één) dag. Hoe dan ook: veel grote banken moeten dagelijks leningen aflossen en nieuwe leningen
afsluiten. Voor meer toelichting zie bijvoorbeeld het rapport van de FCIC.
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BIJLAGE 2.

AANGIFTE-CORRESPONDENTIE 2017.

Deze bijlage bevat de volgende brieven:
1. De brief van 22/8/17 aan hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen met het verzoek
om vervolging van Wellink wegens meineed.
2. De antwoordbrief van 7/9/17 van de hoofdofficier met zijn afwijzende beslissing.
3. De brief van 14/9/17 aan hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen met het verzoek
om onderbouwing van zijn beslissing.
4. De antwoordbrief van 17/10/17 van de hoofdofficier, zonder onderbouwing.
5. De brieven van 2/11/17 aan de Tweede Kamer en haar vaste commissie voor
justitie en veiligheid over de ongemotiveerde afwijzing door de hoofdofficier.
6. De brief van 8/11/17 met bevestiging van ontvangst van de brief door de Tweede
Kamer.
7. De antwoordbrief van 16/11/17 van de vaste commissie voor justitie en veiligheid.

- 167 -

Aan: het hoofd van het arrondissementsparket Den Haag,
hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Onderwerp: Verzoek om vervolging van Wellink wegens meineed.
Datum:

22 augustus 2017.

Geachte heer Nieuwenhuizen,

Hierbij verzoek ik u vervolging in te stellen tegen A.H.E.M. (Nout) Wellink, geboren
in 1943 te Bredevoort, wegens meineed tegenover de Parlementaire Enquêtecommissie
Financieel Stelsel (de tweede commissie De Wit). Specificatie, toelichting en bewijs staan
in het bijgevoegde rapport.
Vervolging is mijns inziens van groot belang om de indruk weg te nemen dat
topfunctionarissen zich met valse verklaringen kunnen onttrekken aan het afleggen van
verantwoording over disfunctioneren. Goed openbaar bestuur in een democratische
rechtsstaat vereist betrouwbare verantwoording. Om meerdere redenen: om vrijblijvend
functioneren te voorkomen, om te kunnen leren uit het verleden, en om personen te
kunnen kiezen op basis van juiste en relevante informatie. Door meinedige verklaringen
heeft Wellink onder andere het leerproces gesaboteerd. Belangrijke lessen zijn niet
geleerd. De wereld is daardoor aanmerkelijk riskanter en gevaarlijker dan nodig.
Ik hoop dat uw inspanningen evenredig zullen zijn met het belang van de meineed, en
dat ze zullen helpen de kwalijke gevolgen van de meineed teniet te doen.
Ik verzoek u mij op de hoogte te houden van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

[was getekend]

J.F.C. van Velsen.

Aan het hoofd van het arrondissementsparket Den Haag,
hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Betreft:
Uw kenmerk:
Datum:

Afwijzing verzoek vervolging Wellinks inzake meineed.
HO.15.GA.22058
14 september 2017

Geachte heer Nieuwenhuizen,
Een scan van uw brief van 7/9/17 inzake Wellinks meineed heb ik ontvangen.
Uw brief zegt tweemaal dat hij reageert op een email mijnerzijds. Ik heb u echter nooit een email
gestuurd, maar wel een brief en een rapport over ¨de financiële crisis, Wellinks meineed en het
zelfcorrigerend vermogen van een democratische rechtsstaat¨.
Uw brief noemt noch mijn brief noch het rapport.
Zoals uitgelegd in het rapport dient vervolging een groot maatschappelijk belang. Daarom betreur
ik uw afwijzende beslissing. U bevestigt belangrijke pessimistische conclusies van het rapport. Ik
had veel liever gezien dat u had aangetoond dat deze conclusies onjuist zijn.
U geeft voor uw beslissing geen enkele onderbouwing of argumentatie. Het rapport laat zien dat
Wellink stelselmatig onware en misleidende uitspraken heeft gedaan, en dat dit onmogelijk
toevallig kan zijn. U weerlegt geen van beide conclusies. Naar mijn oordeel hebt u me daarom
onvoldoende geïnformeerd. Ik verzoek u alsnog een (overtuigende) onderbouwing te geven.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

[was getekend]

J.F.C. van Velsen.

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Ongemotiveerde afwijzing aangifte belangrijk misdrijf door OM.
Datum: 2 november 2017.
Geachte voorzitter,
Deze brief is bedoeld om u
1. te informeren over een mijns inziens onaanvaardbare wanprestatie van het openbaar
ministerie (OM),
2. u te verzoeken al het mogelijke te doen om die te corrigeren, en
3. u te verzoeken er op toe te zien dat het OM te allen tijde handelt op grond van deugdelijke
argumenten, en die aan de aangever meedeelt.
Namelijk omdat een overheid zijn legitimiteit verliest als het functioneren van het openbaar
ministerie niet berust op algemeen aanvaarde normen, niet deugdelijk wordt verantwoord, of
wordt gekenmerkt door willekeur of een verborgen agenda. Een staat met zo’n OM kan geen
rechtsstaat worden genoemd.
De wanprestatie bestaat uit het afwijzen zonder weerlegging of argumentatie, middels
onbehoorlijke brieven, van een zorgvuldig onderbouwd verzoek tot vervolging wegens meineed
van de heer A H E M Wellink. Kopieën van de aangiftebrief en de brief met een verzoek om
onderbouwing, alsmede de antwoordbrieven van het OM, gaan hierbij. De brieven spreken voor
zich. Het rapport over de meineed is te vinden op rechtvandelogica.net/WM.pdf. Desgevraagd
zal ik u een exemplaar op papier toezenden. Het rapport is voor het onderwerp van de huidige
brief vooral van belang omdat het laat zien dat de aangifte degelijk is onderbouwd.
Binnenkort wordt u gevraagd om in te stemmen met de begroting van justitie. Ik verzoek u
mede die gelegenheid aan te grijpen om aan mijn verzoek gehoor te geven. Wie de Nederlandse
bevolking vertegenwoordigt kan niet instemmen met de financiering van een OM dat burgers
zonder deugdelijke redengeving van het kastje naar de muur stuurt.
U hoeft niet te herhalen wat het OM me al heeft meegedeeld, dat ik in beroep kan bij het
gerechtshof. Dat verandert namelijk niets aan de zaak waar het in de huidige brief om gaat: het
onaanvaardbare functioneren van het OM. Bij het gerechtshof kan ik alleen in beroep tegen de
beslissing, en niet tegen het feit dat de beslissing niet is verantwoord en dat het OM een burger
onbehoorlijk bejegent.
Het beste zou natuurlijk zijn dat u het OM zover krijgt dat het ten aanzien van mijn aangifte
alsnog een verantwoorde beslissing neemt op grond van steekhoudende argumenten, en mij
daarover correct informeert. Als dat te veel gevraagd is verzoek ik u mij ten minste te
informeren over de acties die u naar aanleiding van het bovenstaande hebt genomen.
Met vriendelijke groet,
[was getekend]
J.F.C. van Velsen

Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Ongemotiveerde afwijzing aangifte belangrijk misdrijf door OM.
Datum: 2 november 2017.

Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u ter kennisneming, en om u in staat te stellen de nodige actie te nemen,
een kopie van de brief met bijlagen die ik heden aan de voorzitter van de Tweede Kamer
heb gestuurd.
Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
[was getekend]
J.F.C. van Velsen

