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Lessen en uitdagingen 
in het financiële systeem

18 

De ontwikkeling van het 
financiële systeem gaat 
gepaard met groeistui
pen.

Financiële instellingen 
dachten ten onrechte 
dat hun risicoprofiel 
was verbeterd met be
leggingsinstrumenten.

De hele financiële sector 
staat aan de vooravond 
van een ingrijpend ver
anderproces.

De snelle ontwikkeling van het mondiale 
financiële systeem gaat gepaard met 
groeistuipen, de huidige kredietcrisis is daar 
een voorbeeld van. In dit artikel bespreken we 
eerst kort wat er mis ging. Vervolgens gaan 
we in op twee sociaaleconomische lessen: het 
belang van cliëntvertrouwen en het begrijpen 

van beleggingsrisico’s. Tot slot worden drie 
interessante uitdagingen genoemd op het 
gebied van (1) risicomanagement, governance en 
beheersing, (2) internationale samenwerking en 
(3) innovatie. Wellicht kan het financiële systeem 
hiermee beter functioneren en kunnen we zonder 
al te veel stuiptrekkingen verder groeien. 

Wat ging er mis met het  
financieel systeem?
Begin jaren zeventig zijn veel financiële 
markten gedereguleerd en verder gelibera
liseerd. Mede hierdoor zijn kapitaalstromen 
gemakkelijker gaan vloeien tussen econo
mieën. Door de verdere globalisering in de 
jaren tachtig en automatisering in de jaren 
negentig zijn we inmiddels hard op weg 
naar een mondiaal financieel systeem. Een 
kleine terugval hebben we reeds gezien met 
de dotcomcrisis (1998–2001). Deze gaf het 
systeem nog wel een relatief zachte landing. 
De huidige financiële onrust (de huidige 
kredietcrisis) begon in 2007 en zette verder 
door in 2008. In 2009 weten we inmiddels 
dat deze landing zacht is en leren we nu be
langrijke lessen over het mondiale financiële 
systeem. Figuur 1 geeft een chronologisch 
overzicht van een aantal belangrijke gebeur
tenissen met betrekking tot de aanleiding 
tot deze financiële onrust. 

Overheden wereldwijd, en in het bijzonder 
in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 
hebben in 2007, 2008 en zelfs in 2009 maat
regelen moeten nemen om de stabiliteit van 
het financiële systeem te waarborgen. De 
stabiliteit van het financiële systeem staat 
onmiskenbaar onder druk, dat zal inmiddels 
niemand meer ontkennen. Dit komt mede 
doordat de waarde van een specifieke en rela
tief nieuwe categorie financiële beleggings
instrumenten plotseling zeer onduidelijk is 
geworden. In het bijzonder bedoelen we hier 
de, inmiddels alom bekende, beleggingsin
strumenten met Amerikaanse hypotheken 
als onderpand: het zogenaamde verpakken 
en doorverkopen van hypotheken. Deze heb
ben snel hun kredietwaardigheid verloren. 
Mede doordat deze instrumenten wereldwijd 
zijn verhandeld is de kredietwaardigheid van 
financiële instellingen wereldwijd onder druk 
komen te staan.
Deze beleggingsinstrumenten die oorspron
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kelijk waren ontwikkeld om de risico’s juist 
meer te spreiden en daarmee de kosten van 
risico’s te verlagen bleken juist een systeemri
sico in zich te dragen. Achteraf gezien ten on
rechte dachten banken dat hun risicoprofi el 
was verbeterd met deze nieuwe beleggings
instrumenten. De kredietcrisis was geboren. 
Hoe konden deze instrumenten die bedoeld 
waren om risico’s te spreiden zich juist ma
nifesteren als een serieuze bedreiging voor 
de stabiliteit van het wereldwijde fi nanciële 
systeem? Welke algemene lessen kunnen we 
hieruit trekken voor ons fi nan ciële systeem? 
Voor welke uitdagingen staan we zoal?

De impuls die uitgaat 
van geleden financiële 

verliezen leeft vaak 
maar kort

De lessen
De impuls die uitgaat van geleden fi nan
ciële verliezen leeft vaak te kort. Ga maar 
eens na: wat is er geleerd van de dotcom
crisis? Zag men destijds de echte risico’s in 

bijvoorbeeld de snel stijgende beurskoer
sen, het grenzeloos vertrouwen in stijgende 
winsten en de individuele speculaties op de 
beurs? Wat is er zoal over het hoofd gezien? 
Of we het nu willen of niet: deze crisis 
vertoont, uiteraard achteraf gezien, ondub
belzinnig gelijkenis met de vorige crisis. 
Denkt u maar eens aan de huidige discus
sies rondom de beloningsstructuur, het 
waarderen van bezittingen, of het toezicht 
op de fi nanciële markten. De vraag is: wil
len we leren van de huidige kredietcrisis, 
of gaan we er wederom vanuit dat “het ons 
niet meer zal overkomen”? 
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Figuur	1:	Chronologisch	overzicht	kredietcrisis
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Het vertrouwen van cliënten is belangrijk
Ondermijning van het vertrouwen in het 
financiële systeem is bijzonder schadelijk 
gebleken voor financiële instellingen. Reeds 
in 2006 schetste professor Arnoud Boot 
al het scenario voor het instorten van de 
markt voor het verpakken en doorverkopen 
van hypotheken. Hierbij is waarschijnlijk 
gehandeld vanuit eigenbelang. Een recente 
studie1 onder 770 cliënten van Nederlandse 
bankfilialen laat zien dat meer dan 50 pro
cent van mening is dat banken in hun eigen 
belang handelen in plaats van in het belang 
van de cliënt. Deze opvatting is bijzonder 
nadelig voor het risicoprofiel van een finan
ciële instelling.
De huidige crisis laat onomstotelijk zien 
dat dit risicoprofiel buitengewoon snel kan 
veranderen door de weerbarstigheid van de 
financiële markten, rating agencies, en na
tuurlijk de beleggers.2 Deze dumpten mas
saal de gebundelde subprimehypotheken 
en grote sommen geld werden verplaatst 
van de ene naar de andere bank toen het 
verkeerd liep. Mede hierdoor veranderde het 
risicoprofiel van de ene instelling ten op
zichte van een andere razend snel.
Met een goede cliëntrelatie kun je dit fe
nomeen misschien tegengaan. De relatie 
en binding met de cliënt is, wellicht door 
de grote successen uit het verleden, wat in 
de vergetelheid geraakt. Een cliëntrelatie 
begint direct bij het eerste contact. Daarna 
volgen de binding en verankering pas. Bij 
het aangaan en onderhouden van een cliënt
relatie kunnen diverse distributiekanalen 
worden ingezet. Hoewel je in het huidige di
gitale tijdperk wellicht het internet intuïtief 
zou aanwijzen als primair distributiekanaal, 
laat een studie1 zien dat weliswaar ruim 90 
procent van de cliënten informatie verza
melt via internet, maar circa 70 procent 
voor de aankoop van een complex financieel 
product toch aanklopt bij een filiaal. 
De cliëntrelatie is bij voorkeur wederkerig, 
dat wil zeggen: vertrouwen werkt in twee 
richtingen. Enerzijds wil je als financiële 
instelling het vertrouwen van de cliënt win
nen zodat deze zijn/haar business bij jou 

1	 There	is	a	future	for	bank	branches,		
Deloitte	2009.

2	 De	Nederlandsche	Bank;	Banking Review,	juni	
2009;	The Turner Review:	A	regulatory	response	
to	the	global	banking	crisis.

onderbrengt. Dit kan bijvoorbeeld door 
via diverse distributiekanalen goede infor
matie en adviezen te verstrekken. Hier valt 
nog wel het een en ander te verbeteren: het 
genoemde onderzoek laat immers zien dat 
65 procent niet tevreden is met de kwaliteit 
en tijdigheid van het advies dat men krijgt. 
Anderzijds dient een financiële instelling 
het risicoprofiel van de cliënt goed in kaart 
te brengen om kritisch te kunnen zijn bij de 
acceptatie en het vervolgproces. Ook hier 
valt nog veel te winnen: het onderzoek laat 
zien dat ruim 80 procent meent dat de bank
filialen niet op de hoogte zijn van de speci
fieke cliëntstatus. De cliënt dient dus goed 
en bijtijds geïnformeerd te worden over de 
producten en diensten om tijdig een wel
overwogen beslissing te kunnen nemen. Dit 
is niet eenvoudig maar de huidige krediet
crisis vraagt ondubbelzinnig om herbezin
ning op het terugwinnen en verankeren van 
het vertrouwen van de cliënt in de financiële 
instelling.

Begrijp de beleggingsrisico’s
Banken bezitten sinds mensenheugenis 
verhandelbare beleggingen in papier dat 
door derde partijen is uitgegeven (zoals 
aandelen, staatsleningen en gestructureerde 
obligaties). Deze beleggingen zijn voor een 
bank bijzonder geschikt om haar tekorten 
en overschotten te optimaliseren. Mede 
door het relatief goedkope geld konden 
banken vrij eenvoudig geld verkrijgen van 
(privé)investeerders, dat steeds meer in 

beleggingen werd uitgezet. De kredietcrisis 
maakt echter duidelijk dat beleggingen veel 
risicovoller en gevoeliger zijn voor marktbe
wegingen dan men dacht. 
Wat dan wel? Hoewel het voor zowel een 
bank als een privéinvesteerder erg aanlok
kelijk en avontuurlijk is om grote beleg
gingsrisico’s te nemen, wijst onderzoek uit 
dat een zorgvuldig samengestelde en gedi
versifieerde portefeuille een betere aanpak 
blijkt te zijn. Maar ook dit valt te betwisten 
in tijden van een crisis. Gediversifieerd 
beleggen in veilige havens? Veilig beleg
gen in industrieën als telecommunicatie 
en voedingsmiddelen blijkt ook niet altijd 
veilig te zijn tijdens zware tijden. Cijfers 
laten zien dat ook deze sectoren, mondiaal 
gezien, rake klappen krijgen. Het is dus voor 
banken en privéinvesteerders goed om na 
te gaan of de basishygiëne klopt: wat zijn 
de werkelijke winsten en wat is het groeipo
tentieel? 
Begrijpen we werkelijk de risico’s van dat 
waarin we willen beleggen? Deze vraag 
wordt in de praktijk echter al snel overge
slagen om over te gaan tot het veel interes
santere deel: de potentiële waarde van de 
winsten. Hierbij moeten we wel in het ach
terhoofd houden dat “waarde” een variabel 
concept is, en bovendien relatief. Het be
treft immers altijd “de waarde ten opzichte 
van iets”. Het begrijpen van de risico’s van 
waarin wordt geïnvesteerd is daarom een 
cruciaal aspect om gedegen beslissingen te 
kunnen nemen. Als je de risico’s begrijpt, 
heb je tevens meer inzicht in “hoeveel” ri
sico je wenst te nemen en “hoe” je daar ver
volgens mee om wilt gaan. Dit alles is echter 
geen eenvoudige opgave. Kortom: beleggen 
vergt een gedegen inzicht in de wensen en 
eisen van de cliënt, specialistische kennis 
van onder andere de beleggingsproducten, 
de markt, de industrie en de risico’s die 
daarmee samenhangen.

De uitdagingen
De globalisering van het financiële systeem 
is een feit, de huidige kredietcrisis heeft dit 
nogmaals onderstreept. De hele financiële 
sector staat aan de vooravond van een ingrij
pend veranderproces en de eerste contouren 
zijn al zichtbaar met grote reorganisaties, 
versnelde implementaties en verhoogde 
alertheid op risicomanagement. Inmiddels 

De globalisering van 
het financiële systeem
is een feit, de huidige 
kredietcrisis heeft dit

nogmaals onderstreept
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is duidelijk geworden dat een crisis binnen 
de financiële sector grote impact heeft op 
andere sectoren. Veel bedrijven buiten deze 
sector en zelfs de Nederlandse overheid zijn 
erdoor gegrepen. De financiële sector staat 
daarom voor vele uitdagingen. Hieronder 
bespreken we er drie.

Risicomanagement, governance en beheersing
De uitvoerige discussies in de wetenschap, 
overheid, bedrijfsleven en de media wijzen 
veelal in de richting van een falend risico
management bij financiële instellingen, 
rating agencies en regulerende instanties. 
Het falen zit volgens deze debatten vooral in 
de onvoldoende transparantie van produc
ten, te weinig klantfocus en de governance. 
Bij dit laatste gaat het dan vooral om aspec
ten als begrip, complexiteit en controle. 
Daarmee komt ook de veranderende rol van 
de toezichthouder aan bod. Uiteraard is het 
gemakkelijk om enkele schuldigen aan te 
wijzen als het fout gaat, maar de werkelijk
heid is vaak toch iets complexer.
Financiële instellingen hebben door de jaren 
heen wellicht meer speelruimte gekregen 
maar moesten tegelijkertijd wel kunnen 
aantonen dat hun risicomanagement op 
orde was. Het interne beheersingssysteem 
van de instelling speelt daarbij een belang
rijke rol. Vaak ontbreken daarin echter es
sentiële schakels in risicomanagement, go
vernance en beheersing. Dit is ook het speel
veld van de kaderstellers3 vanuit Basel en de 
(inter)nationale wet en regelgevers zoals De 
Nederlandsche Bank.4 Zij zetten de lijnen uit 
en hebben tevens de taak dat de risico’s zich 
niet ophopen bij die financiële instelling 
die daar niet goed voor geëquipeerd is. De 
kredietcrisis laat echter zien dat het aan te 
houden kapitaal niet overal even toereikend 
was. De regelneven uit Basel buigen zich 
daarom momenteel over de complexe pro
blematiek van de bankbalansen en het aan 
te houden kapitaal. Ook de overheden zullen 
daarin een rol van betekenis gaan spelen. 
Risicomanagement, governance en beheer
sing zullen in de toekomst ook gepaard gaan 
met een ander bezoldigingsbeleid. 
De hoofdfunctie van risicomanagement is 

3	 A	regulatory	response	to	the	global	banking	
crisis.

4	 De	Nederlandsche	Bank.

uiteindelijk om tot betere besluitvorming 
te komen. Hoewel de risico’s (zoals krediet, 
markt of operationeel) en de beheersing 
daarvan nog veelal vanuit silo’s worden 
bestudeerd, zal het in de toekomst veel meer 
een integraal geheel worden. Men zal een 
nieuwe manier van denken over risicoma
nagement moeten ontwikkelen om vervol
gens naar een nieuwe manier van werken 
toe te kunnen groeien. Die nieuwe manier 
van denken verbindt dan vanuit fundamen
tele principes het risicomanagement, de 
governancestructuur en de beheersing met 
de gehele organisatie.

Internationale samenwerking
Financiële instellingen zijn, mede door in
ternet en zijn decentrale karakter, heel goed 
in staat om hun services te outsourcen. Met 
de toenemende globalisering zijn er uitste
kende groeimogelijkheden bijgekomen in 
bijvoorbeeld Azië, vanwege de potentiële 
opname van twee miljard consumenten 
in de economie. Maar ook de opname van 
toetreders vanuit NoordAmerika en West
Europa hebben ingrijpende gevolgen voor 
het financiële systeem. Denk maar aan het 
verplaatsen van economische en handels
activiteiten naar andere landen. Dit heeft 
direct gevolgen voor de lokale economie, 
investeringen, werkgelegenheid en de daar
aan gerelateerde koopkracht. Een funda
mentele verschuiving van het zwaartepunt 
van de economie is dus niet uit te sluiten. 
Tegen deze achtergrond zal het succes van 
een financiële instelling in de toekomst 
ook bepaald worden door de mate van haar 
internationale samenwerking. Om deze 
samenwerking verder te bewerkstelligen 
zullen nieuwe manieren van werken ont
wikkeld moeten worden. Samenwerkings
methoden en technieken die in staat zijn 
om de processen te verbeteren, de kosten te 
verlagen en het delen van kennis, wanneer 
en waar ook, te faciliteren, moeten worden 
ingezet om succesvol en innovatief te kun
nen zijn. 

Innovatie
Innovatie van producten en diensten is 
waarschijnlijk een van de belangrijkste 
middelen voor de verdere ontwikkeling van 
het financiële systeem. Terug naar het oude 
systeem is zeer onwaarschijnlijk, gezien de 

ontwikkelingen. Financiële innovatie zoals 
securitisatie (verpakken van leningen die 
vervolgens verkocht konden worden op de 
financiële markt) is vaak geprezen voor het 
spreiden van risico’s. Inmiddels weten we 
echter beter. 
Qua innovatie is ook internet als middel 
niet meer weg te denken uit het huidige en 
toekomstige tijdsbeeld. Innoveren is echter 
geen sinecure in ons Nederlandse polder
model. De discussies in de politiek lopen 
vaak hoog op als het gaat om onderwerpen 
als scheiden van consumenten  en zaken
bankieren, beveiliging van informatie, con
solidatie bij verzekeraars of het gedeeltelijk 
faciliteren van de pensioenvoorzieningen. 
Innovatie gaat ook niet vanzelf in financiële 
instellingen. Hiervoor dient men een nieu
we manier van denken over het businessmo
del te ontwikkelen. Waarbij dan de aspecten 
als klantfocus, producten, (ontsluiting van) 
diensten, globalisering, (interne en externe) 
concurrentie, risicomanagement en winst
gevendheid centraal moeten staan. 

Tot slot
Meer dan ooit moet de financiële sector 
rekening houden met de vele lessen en uit
dagingen die wellicht onomkeerbaar zijn. 
Daarbinnen zal de veranderende wet en 
regelgeving een dominante rol vervullen. 
Succesvol opereren op de financiële mark
ten kan in de nabije toekomst wellicht al
leen binnen een internationaal raamwerk 
van samenwerking. Risicomanagement, 
governance, beheersing, internationale 
samenwerking en innovatie zullen daarin 
een essentiële rol spelen. Kortom: de finan
ciële sector staat aan de vooravond van een 
ingrijpend veranderproces, dat van de me
dewerkers een nieuwe manier van denken en 
werken zal vergen. 

Met dank aan Jacques Buith voor zijn  
waardevolle inzichten.
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