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i 

WOORD VOORAF  

 

“De crisis”, het is een begrip waarmee we sinds de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman 

Brothers dag in dag uit om de oren zijn geslagen. Pas nu, wanneer de naweeën stilaan wegebben 

en – hout vasthouden – de normale gang van zaken lijkt terug te keren, kunnen we terugkijken 

en een inschatting maken van wat er zoal is foutgelopen, en vooral: wat er gedaan kan worden 

om dat in de toekomst te gaan vermijden. Die vragen zijn niet makkelijk te beantwoorden, maar 

we hebben ons vastgebeten in de financieel-economische realiteit om een eigen, diepgaande 

visie te ontwikkelen. Een visie op de economie in het algemeen en het financiële systeem in het 

bijzonder, op hoe problemen in de werking van en de controle op dat systeem voor een 

wereldwijde bankencrisis hebben gezorgd, op hoe oorzaken en gevolgen op elkaar inwerken in 

één alomvattend systemisch model, enzovoort. Op die manier is deze masterscriptie een echte 

eye-opener geworden, en we hopen dat ook de lezer die gewaarwording mag krijgen. 

 

In dit voorwoord willen we graag onze nadrukkelijke dank betuigen aan prof. dr. Aimé Heene, 

promotor van deze scriptie. Hij heeft ons steeds met kennis van zaken en vol enthousiasme 

bijgestaan, en was altijd bereid om eerdere versies van deze scriptie nauwgezet door te nemen 

en van kritisch commentaar te voorzien. Het heeft dit werkstuk ongetwijfeld naar een hoger 

niveau getild. 

 

Daarnaast bedanken we ook graag onze ouders, familie en vrienden voor alle steun, en zijn we 

tot slot ook elkaar dankbaar. De persoonlijke discussies over economische thema’s, de 

commentaren op elkaars eerste stukken, het aanbrengen van interessante literatuur voor de 

ander: het bewijst dat 1 + 1 soms veel méér is dan 2. 

 

We wensen de lezer erg veel leesplezier toe – om het met een platgetrapt cliché te zeggen: 

evenveel plezier bij het lezen als wij hadden bij het schrijven ervan. 

 

Steven Delarue en Melissa Seynaeve 

Mei 2010
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INLEIDING 

OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS,  

EN AANBEVELINGEN NAAR DE TOEKOMST 

0.0. SYNOPSIS 

Dit inleidende hoofdstuk laat zien waar we het in deze scriptie precies over gaan hebben. “De 

crisis” is immers een bijzonder breed onderwerp, dat bovendien brandend actueel is: er gaat 

geen dag voorbij zonder dat er nieuwe elementen aan het licht komen, die zelfs de meest secure 

analyse met één pennenstreek kunnen afschrijven. In deze inleiding schetsen we het 

onderwerp van deze scriptie (0.1.), die uiteenvalt in twee delen: een analyserend deel over 

oorzaken en gevolgen van de crisis (0.1.1.), en een deel dat aanbevelingen voor de toekomst 

tracht te geven (0.1.2.). Daarna formuleren we onze onderzoeksvraag (0.2.) en lichten we de 

indeling van het vervolg van deze scriptie nog wat nader toe (0.3.).  

 

0.1. OORZAKEN, GEVOLGEN EN AANBEVELINGEN: HET ONDERWERP VAN 

DEZE SCRIPTIE 

0.1.1. De economische crisis: oorzaken en gevolgen 

Op 15 september 2008 hield de financiële sector wereldwijd de adem in. De Amerikaanse 

investeringsbank Lehman Brothers vroeg het faillissement aan, nadat de interbancaire 

geldkraan was dichtgedraaid. Ook de Amerikaanse overheid bleek niet bereid om financiële 

steun te verlenen. Het faillissement van een monument in de bankenwereld had verstrekkende 

gevolgen: banken wilden elkaar geen geld meer lenen – stel dat ze net een lening verstrekten aan 

het volgende slachtoffer in de rij! – en zo droogde de volledige markt op. Het was de aanleiding 

voor een wereldwijde kredietcrisis, waarvan we de naweeën tot op vandaag nog voelen. 

 

De eerste symptomen van die crisis werden echter al duidelijk vóór die vijftiende september. 

Deregulering en nieuwe boekhoudkundige regels lieten ondernemingen toe om hun blazoen op 

te poetsen. Op de Amerikaanse huizenmarkt boomden de prijzen, en financiële instellingen 

gingen steeds meer hypothecaire leningen verstrekken aan mensen uit risicogroepen. Banken 

speelden een gevaarlijk spelletje van leningen herverpakken en doorverkopen. Toen duidelijk 

werd dat steeds meer mensen hun leningen niet konden afbetalen, barstte de vastgoedzeepbel.  
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Het was de explosieve cocktail van een opgedroogde interbancaire markt en de spectaculaire 

waardedaling van hypotheekleningen die ervoor zorgde dat steeds meer banken in de 

problemen kwamen. Die kredietcrisis leidde op haar beurt – bekijk het als een reeks omvallende 

dominoblokjes – tot een massale vraaguitval. De globalisering zorgde ervoor dat die vraaguitval 

zich wereldwijd liet voelen in de productie. De kredietcrisis werd een algemeen financieel-

economische crisis, die ook zware gevolgen had voor de gewone man in de straat. 

 

In deze scriptie willen we ons vooral focussen op die dominoblokjes van daarnet: wat zijn de 

oorzaken van de huidige crisis geweest, wat de aanleidingen en wat de gevolgen? We proberen 

een oorzaak-gevolgmodel te creëren, en daarin het systeemdenken te incorporeren: alle cruciale 

elementen werken immers op elkaar in, ze versterken elkaar of werken elkaar net tegen. Dat 

samenspel trachten we bloot te leggen. 

 

0.1.2. De economische crisis: aanbevelingen naar de toekomst 

Vanuit beleidsoogpunt is er echter een zo mogelijk nog interessantere vraag te stellen: hoe 

kunnen we vermijden dat een crisis van die omvang nogmaals gebeurt? Het antwoord luidt 

ongetwijfeld: ‘Niet!’, maar er zijn wel een aantal aanbevelingen mogelijk, die het risico flink 

moeten kunnen terugdringen.  

 

In deze scriptie focussen we ons op vier (volgens ons) kernpijlers van de algemeen-financiële 

markten, waar het in de aanloop naar de crisis fout is gaan lopen. Daarbij willen we de 

pijnpunten blootleggen, de zwaktes van het systeem laten zien, en ook meteen oplossingen 

formuleren om daar wat aan te doen. Uiteraard blijft het telkens bij ‘pogingen tot’ – 

wonderdokters die de recessie met een zalfje in één-twee-drie kunnen oplossen zijn we 

vooralsnog niet. Achtereenvolgens beschouwen we de controle-instanties (zowel nationaal als 

internationaal), het corporate-governancemodel, de interne bankcultuur en het systemische 

risico.  

 

0.2. ONDERZOEKSVRAAG 

Op basis van de thema’s die we in deze scriptie willen aanpakken, kunnen we dan onze 

onderzoeksvraag gaan formuleren: Op welke manier is de huidige economische crisis 

ontstaan, hoe werken de verschillende oorzaken en gevolgen op elkaar in, en welke 

maatregelen kunnen worden genomen om een volgende economische crisis in de 

toekomst te vermijden? 
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Het is een meerledige vraag, die – dat beseffen we maar al te goed – geen eensluidend antwoord 

kan opleveren. Daarom hebben we onze initiële onderzoeksvraag uitgesplitst in een zestal 

subvragen, die we doorheen deze masterscriptie zullen trachten aan te pakken en zo secuur 

mogelijk willen beantwoorden: 

 

• Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de economische crisis, en hoe kunnen we die 

onderbrengen in een systemisch oorzaak-gevolgmodel? 

• Waarom konden de bestaande controle-instanties het uitbreken van de crisis niet 

voorkomen, en hoe moet de werking ervan worden bijgestuurd om dit in de toekomst te 

voorkomen? 

• Welke rol moet de overheid spelen bij de aanpak van een crisis? 

• Waarom faalde het corporate-governancemodel, en wat is dan een mogelijk alternatief? 

• Op welke manier moet de interne cultuur van banken en andere ondernemingen worden 

bijgestuurd? 

• Hoe kan het systemisch risico bij crisissen beperkt worden? 

 

Uiteraard zijn er veel meer vragen te formuleren en kan de lijst dus eindeloos worden 

uitgebreid, maar binnen dit beperkte kader zijn dit zes vragen die volgens ons van primordiaal 

belang zijn, en die we dus naar voren willen schuiven als kernthema’s die we in deze scriptie 

zullen aanpakken. 

 

0.3. INDELING VAN DE SCRIPTIE 

Zoals u al kon lezen in de inhoudstafel en in de synopsis bij deze inleiding, is de scriptie in feite 

ingedeeld in twee delen. Deel 1 zouden we onder de noemer ‘De economische crisis: oorzaken en 

gevolgen’ kunnen vatten, en valt uiteen in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft de nodige 

basisinformatie mee: het is een selectieve kroniek van de gebeurtenissen voor, tijdens en na het 

uitbreken van de kredietcrisis. De voorgeschiedenis wordt uitgebreid behandeld, met de 

aangepaste accountingregels, de dalende intrestvoeten en het ontwikkelen van het concept 

securitisatie. We hebben het er ook over de zeepbel die ontstond op de Amerikaanse 

huizenmarkt, en hoe het barsten van die real estate bubble een bepalende factor was in het 

uitbreken van de crisis. Het financiële systeem wordt eveneens besproken: het faillissement van 

Lehman Brothers, het opdrogen van de interbancaire markt en de interne bankcultuur. Tot slot 

hebben we het in hoofdstuk 1 nog over de keynesiaanse beleidsgolf die van overheden 

wereldwijd uitging, en over de gevolgen van de crisis voor de gewone man in de straat.  
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Na het kroniekmatige luik stellen we in hoofdstuk 2 een eigen oorzaak-gevolgmodel voor. We 

vertrekken daarbij vanuit de principes van het systeemdenken, om een holistische visie op de 

crisis te genereren. Verschillende factoren hebben elkaar beïnvloed, versterkt of afgeremd, en 

die relaties proberen we in één model samen te brengen. Uiteraard gaat het daarbij slechts om 

een tentatieve visie, die echter wel al de voordelen en sterktes van zo’n holistische denkwijze wil 

laten zien.  

 

Deel 2 richt zich, zoals eerder gezegd, op het tweede deel van de onderzoeksvraag: de toekomst. 

Het wil aanbevelingen doen om het uitbreken van een volgende crisis af te remmen of, zo 

mogelijk, zelfs te verhinderen. We bekijken vier factoren die volgens ons bepalend zijn geweest, 

en dat doen we in de twee hoofdstukken van dit deel in dezelfde volgorde, waardoor de 

hoofdstukken als het ware elkaars spiegelbeeld zijn. Hoofdstuk 3 analyseert voor de vier 

onderzochte factoren/concepten (controle-instanties, corporate governance, interne 

bankcultuur en systeemrisico) waar en waarom het precies is foutgelopen in (de aanloop naar) 

deze crisis, terwijl hoofdstuk 4 voor diezelfde factoren/concepten mogelijke verbeteringen 

naar voren schuift: hoe kunnen de probleempunten worden geremedieerd?  

 

Uit de vier hoofdstukken trekken we een aantal conclusies, waarmee we deze scriptie meteen 

ook afsluiten.  
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HOOFDSTUK 1 

KRONIEK VAN EEN ECONOMISCHE CRISIS (2004-…)  

1.0. SYNOPSIS 

Een gedegen analyse van de financieel-economische crisis kan niet beginnen zonder een 

overzicht van de feiten. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat waren de oorzaken, wat was de 

directe aanleiding? Hoe heeft het ene tot het andere geleid, en wat waren de directe gevolgen? 

Welk beleid voerden regeringen wereldwijd om een antwoord te bieden op de lijken die her en 

der uit de kast vielen? Die vragen proberen we in dit eerste hoofdstuk te beantwoorden. 

Paragraaf 1.1. kijkt naar de voorgeschiedenis: al van aan het begin van het decennium werden 

er beslissingen genomen die later de kiemen voor de kredietcrisis zouden blijken. 

Boekhoudnormen werden aangepast, hypotheekleningen verknipt en verpakt in verhandelbare 

pakketjes. In 1.2. richten we ons op het ontstaan en barsten van de real estate bubble: nadat de 

prijzen op de Amerikaanse vastgoedmarkt tot recordhoogten waren gestegen, stortte de 

huizenprijs opeens in elkaar – meteen de aanleiding voor een globale crisis, menen veel 

analisten. Daarna ging de bal aan het rollen: door de waardedalingen van gesecuritiseerde 

hypotheekleningen raakten de financiële markten geïnfecteerd (1.3.) en moesten de overheden 

massaal ingrijpen met een ongezien keynesiaans beleid (1.4.). In de slotparagraaf van dit 

hoofdstuk (1.5.) staan we stil bij de gevolgen van de crisis voor de gewone man. Werkloosheid, 

koopkrachtverlies en het teloorgaan van de pensioenfondsen: de kredietcrisis heeft gemeen 

uitgehaald. 

 

1.1. AANLOOP NAAR DE ECONOMISCHE CRISIS: VOORGESCHIEDENIS 

(2004-2007) 

Het verhaal van de huidige economische crisis begon niet met het faillissement van Lehman 

Brothers, of met het ineenzakken van de huizenprijzen. Om een juister beeld te kunnen geven 

van welke factoren beslissend zijn geweest in het uitbreken van de kredietcrisis – en de 

wereldwijde verspreiding ervan, moeten we verder terug in de tijd. De aanpassing van de 

boekhoudkundige IFRS-regels, de immer dalende intrestvoeten, de conjunctuurgolven en de 

ontwikkeling van het concept securitisatie: het zijn beslissende gebeurtenissen geweest in het 

uitbreken van de crisis, die al aan het begin van de 21ste eeuw tot uiting kwamen. 
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1.1.1. Aanpassing IFRS-normen: fair-valuerapportering 

De nood aan uniforme accountingregels in een globaliserende economie steeg in de loop der 

jaren. In organisaties als IASC (1972) en IFAC werden International Accounting Standards (IAS) 

geformuleerd. Na enkele structurele hervormingen ging op 1 april 2001 de IASB (International 

Accounting Standards Board) van start, die IFRSs (International Financial Reporting Standards) 

uitgeeft. De IASB maakt deel uit van de The International Accounting Standards Commitee 

Foudation, en formuleert z’n missie als volgt: 

“Our mission is to develop, in the public interest, a single set of high quality, understandable and 
international financial reporting standards (IFRSs) for general purpose financial statements.”  

(http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+About+Us.htm>) 
 

De eerdere IAS-normen zijn nog steeds van toepassing, maar worden aangevuld met (en 

vernieuwd door) IFRS-regels. Het gebruik van IFRS-normen is wijdverspreid in de wereld. De 

Europese Commissie verplichtte alle beursgenoteerde bedrijven om vanaf 1 januari 2005 het 

jaarverslag volgens de IFRS-normen te presenteren. In het licht van deze masterproef zijn vooral 

de maatregelen van het IASB i.v.m. “fair value measurement” van belang. Het IASB richtte 

hierrond een project op, dat uiteindelijk zal leiden tot de nieuwe norm IFRS 9. Die moet IAS 39 

(de norm in verband met erkenning en waardering van financiële instrumenten) vervangen. De 

doelstellingen van het project zijn:  

(a) establish a single source of guidance for all fair value measurements;  
(b) clarify the definition of fair value and related guidance;  
(c) enhance disclosures about fair value measurements; and 
(d) increase convergence between IFRS and US GAAP. 

(http://www.iasb.org/CurrentProjects/IASBProjects/FairValueMeasurement/FairValueMeasure
ment.htm) 

 

Er zijn vier manieren om elementen in een balans (jaarrekening) te waarderen: op basis van de 

historische kostprijs, op basis van vervangingskosten, de realiseerbare (liquidatie)waarde of de 

huidige waarde (IAS Framework 100). In veel landen, waaronder België, gold de historische 

kostprijs lange tijd als basisregel. In juni 2005 introduceerde de IFRS echter de ‘fair-value 

option’: voor financiële instrumenten moet er gerapporteerd worden op basis van ‘fair value’ in 

plaats van de ‘aankoopwaarde’ (IAS 39). Dat betekent dat er op de balans reële waarden, dus 

actuele marktwaarden, genoteerd moeten worden. Veranderingen tegenover eerdere 

balansposten worden dan in de resultatenrekening opgenomen, zelfs als er operationeel geen 

winst of verlies waar te nemen is. Deze manier van werken zorgt voor bepaalde schommelingen 

in de resultatenrekening die zich in werkelijkheid niet voordoen. Bij beleggers kan door deze 

veranderde manier van rapporteren de perceptie gecreëerd worden dat het slechter gaat met 

een bedrijf, bv. bij een koersdaling op de beurs. Het risico dat de aandeelhouders hun geld zullen 
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weghalen uit het bedrijf vergroot. Een tweede probleem ontstaat wanneer de markt voor 

bepaalde financiële activa wegvalt. In dat geval is het niet meer mogelijk om financiële activa aan 

‘fair value’ of marktwaarde te waarderen, want er ís geen markt meer (Kirkpatrick 2009: 26).  

 

De ingevoerde IFRS-normen i.v.m. fair-valuerapportering hebben door de problemen op de 

beurs tijdens de economische crisis van 2008 een negatief effect gehad op de economie. 

Bedrijven moesten slechtere cijfers rapporteren door de dalingen van de beurskoersen, wat 

schrik bij beleggers teweegbracht. 

1.1.2. Lage kortetermijnintresten in Amerika 

Machinea vermeldt in zijn artikel ‘The international financial crisis: its nature and the economic 

policy challenges’ het laag houden van de kortetermijninteresten door de Federal Reserve in 

Amerika tussen eind 2001 en december 2004 als een mogelijke oorzaak van de crisis. Deze 

maatregelen resulteerden in Federal Funds rates van minder dan 2%, wat banken aanmoedigt 

om meer te lenen en te investeren (Machinea 2009: 42). Verder in het artikel ontkracht 

Machinea dit argument door er onder andere op te wijzen dat de interestvoet in Groot-

Brittannië en Europa minder daalde, maar er toch vastgoedzeepbellen (cf. 1.2. infra) in bepaalde 

landen vast te stellen waren (Machinea 2009: 43). 

 

Het laag houden van de kortetermijninteresten heeft volgens Machinea wel een effect op het 

creëren van vastgoedzeepbellen en daaropvolgende crisis gehad, maar was geen rechtstreekse 

oorzaak (Machinea 2009: 43). De perceptie werd gecreëerd dat het monetair beleid niet zou 

toelaten dat er recessie zou ontstaan, en dat bepaalde vastgoedprijzen zouden blijven stijgen. 

Meer belang kunnen we volgens Machinea niet hechten aan het laag houden van de 

kortetermijninteresten tussen eind 2001 en december 2004.  

Op het belang van de lage kortetermijninteresten in Amerika en Europa, en de invloeden 

daarvan op het uitbreken en zich verspreiden van de crisis wordt verder ingegaan in paragraaf 

1.4.2., en het verdere vervolg van deze scriptie. 

1.1.3. Conjunctuur- en kondratieffgolven 

De economische cyclus, of de fluctuaties van de economische activiteit doorheen de tijd, kunnen 

we op lange of korte termijn bekijken.  

 

Als maatstaf voor economische groei is het BNP (Bruto Nationaal Product) gebruikelijk. Op korte 

termijn zijn er schommelingen vast te stellen in  de mate waarin de productiecapaciteit van de 

bedrijven wordt benut. Deze conjunctuurgolven duren vier tot elf jaar en zijn eigenlijk 
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opeenvolgende fasen van versnellingen en vertragingen van de economische activiteit. Er zijn 

perioden van volledige benutting, gedeeltelijke benutting en onderbenutting van de 

productiecapaciteit van de bedrijven. Er kunnen conjunctuurcycli vastgesteld worden (herstel, 

hoogconjunctuur/expansie, omslag en recessie/laagconjunctuur). Het conjunctuurpatroon is 

echter niet regelmatig: leads (voorlopers) en lags (achterkomers) kunnen voorkomen. Een 

langdurige crisis (omslag van hoogconjunctuur naar recessie) wordt ook depressie genoemd (De 

Clercq 2007: 631). Op basis van historische informatie kan niet voorspeld worden of en wanneer 

een volgende periode van laagconjunctuur of recessie zich zal voordoen. Toch moet men er 

steeds rekening mee houden dat zo’n omslag zich kan voordoen. De kredietcrisis van 2008 

bracht veel landen in een wereldwijde recessie. 

 

De langetermijnbeweging is het gevolg van de evolutie in de productiecapaciteit. Volgens 

sommigen wordt deze evolutie door golfpatronen van ongeveer vijftig jaar gekenmerkt, die 

Kondratieffcycli worden genoemd. Langere perioden van sterke groei wisselen af met perioden 

van zwakke activiteit. In het verleden hebben deze patronen zich zeker voorgedaan, of ze zich 

zullen doorzetten in de toekomst is echter onzeker (De Clercq 2007: 629). 

 

1.1.4. Securitisatie 

Ginnie Mae, een Amerikaanse overheidsinstantie, maakte in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw voor het eerst gebruik van securitisatie. Deze financiële innovatie bestond erin dat banken 

hypotheken verstrekten aan huizenkopers, leningen bundelden en deze bundels in kleinere 

pakketten opdeelden. Deze werden dan doorverkocht zodat leningen verhandelbare effecten 

(securities) werden (Van Ewijk & Teulings 2009: 21). Het voordeel van deze manier van werken 

was dat er zo relatief homogene financiële producten ontstonden, met een duidelijke 

hoeveelheid kredietrisico. Kopers moesten op die manier niet te diep gaan nadenken over de 

precieze inhoud van de hypotheek. Deze manier van zakendoen werd het ‘originate-and-

distribute’-bedrijfsmodel genoemd (van Ewijk & Teulings 2009: 21). Risicovolle obligaties 

werden steeds verder samengebundeld en weer opgesplitst om door te verkopen. Zo verdwijnen 

leningen van de balans van banken en konden die het risico dat een consument zijn lening niet 

kan afbetalen van zich afschuiven. Met de opbrengst van de verkoop konden op hun beurt weer 

nieuwe leningen worden verstrekt. Dit hele proces van herverpakken en doorverkopen zorgde 

ervoor dat risico’s niet langer transparant waren en dat de prijs van de risico’s de werkelijke 

waarde niet meer weergaf. 
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Bovendien werd securitisatie ook gebruikt om regulering te ontlopen (Centraal Planbureau 

2009: 129). In veel landen moest geen kapitaal worden aangehouden voor dergelijke Special 

Purpose Vehicle-leningen (SPV’s), wat tot lagere financieringskosten leidt. Dergelijke leningen 

verdwenen van de balans, en er kwam meer krediet vrij om nieuwe leningen te verstrekken. Bij 

het uitbreken van de crisis bleek al snel dat die gesecuritiseerde producten in de realiteit niet 

van de balans van de bank waren verdwenen, wat ervoor zorgde dat de banken financiële steun 

nodig hadden om die (intussen problematisch geworden) leningen te kunnen afschrijven 

(Centraal Planbureau 2009: 129). In het Global Financial Stability Report, uitgegeven door het 

IMF in 2007, toont Figuur 1 aan hoe complex het hele systeem van securitisatie is (Blanchard 

2008: 6). 

 

 
FIGUUR 1: HET COMPLEXE SYSTEEM VAN SECURITISATIE (BLANCHARD 2008: 6). 

 

De verschillende pijlen en betrokken personen tonen aan hoe vaak een lening of een deel van 

een lening van eigenaar kon veranderen, en het risico op die manier wijdverspreid raakte. 
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1.2. DE REAL ESTATE BUBBLE BARST: AANLEIDING VOOR DE CRISIS 

Het ineenstorten van de Amerikaanse huizenmarkt wordt vaak als één van de belangrijkste 

aanleidingen voor de huidige financiële crisis genoemd: op de Amerikaanse kredietmarkt werd 

steeds onzorgvuldiger omgesprongen met het controleren van de kredietwaardigheid van 

aanvragers, waardoor ook onbetrouwbare kredietnemers uit het lagere segment (subprime) 

risicovolle hypotheken konden bekomen. Dat die hypotheken bovendien werden herverpakt als 

obligaties en doorverkocht om daar opnieuw herverpakt te worden – het proces van 

securitisatie (cf. 1.1.4. supra), zorgde voor een niet te overzien kluwen van ongefundeerde 

waardepapieren. Vele banken hadden dergelijke onbetrouwbare kredieten in hun portefeuille 

zitten, waardoor het ineenzakken van de huizenprijzen op de Amerikaanse residentiële 

immobiliënmarkt voor de val van het hele financiële systeem zorgde.  

Tot zover de theorie, maar bij die redenering kunnen en moeten we ons kritische vragen stellen: 

is de invloed van het ineenstorten van het Amerikaanse hypothecaire systeem wel zo groot als 

overal wordt beweerd? In deze paragraaf bekijken we hoe de zogenaamde real estate bubble 

(waarbij de taxatiewaarde van het Amerikaanse – en a fortiori het internationale – vastgoed 

steeds verder uitsteeg boven de financieringslast) is ontstaan, en hoe het barsten van die 

zeepbel een (al dan niet hoofd)rol speelde in het uitbreken van de globale kredietcrisis.  

1.2.1. Hoe is de real estate bubble kunnen ontstaan? 

Aan het begin van de 21ste eeuw ontstond er op kapitaalvlak een grote discrepantie tussen de 

Aziatische landen en het Midden-Oosten enerzijds, en de Verenigde Staten anderzijds. De 

opkomende economische machten van Azië en de olieproducerende landen hadden grote 

kapitaaloverschotten, en vooral in China leidde dat tot een erg sterke spaarbehoefte, door het 

gebrek aan enige vorm van sociale zekerheid of pensioenvoorzieningen. Bij gebrek aan efficiënte 

beleggingsomstandigheden in die landen zelf1, vond het kapitaal zijn weg naar de Verenigde 

Staten, in hun ogen een veilige haven voor dat kapitaal (Blanchard 2008: 5). Daar konden ze de 

Chinese spaartegoeden bijzonder goed gebruiken, zoals blijkt uit Figuur 2: het tekort op de 

lopende rekening liep er steeds verder op, met een dieptepunt in 2005.  

 

                                                             
1 De financiële markten in China en het Midden-Oosten zijn niet in staat om het bijeengespaarde kapitaal 
goed te beleggen doordat een goed ontwikkeld rechtssysteem met accuraat gedefinieerde 
eigendomsrechten ontbreekt. Spaargelden moeten dan ook elders worden belegd (Bijlsma, van der Horst 
en Kok 2009: 49). 
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FIGUUR 2: LOPENDE REKENING, ALS PERCENTAGE VAN HET WERELD-BBP 

(BIJLSMA, VAN DER HORST EN KOK 2009: 50) 

 

Een dergelijk ruim kapitaalaanbod leidt al snel tot een onderschatting van de financiële risico’s, 

en tot een zeer lage rentestand (cf. 1.1.2.). Amerikaanse makelaars gingen op zoek naar meer en 

meer activa, om aan de vraag te kunnen voldoen. Activa die er niet veilig uitzagen, werden 

bijgewerkt tot ze konden worden verhandeld. De aandelenkoersen stegen steeds hoger, 

hetzelfde ging ook gelden voor de huizenprijzen. De real estate bubble was een feit (Bijlsma, van 

der Horst en Kok 2009: 49). Blanchard (2008) stelt zich echter vragen bij die 

ontstaansgeschiedenis. Net als het te lakse monetaire beleid in de VS (voornamelijk toen Alan 

Greenspan 2  nog aan het hoofd van de Federal Reserve stond) en het originate-and-

distributemodel maakt de beleggingsdrang van de Aziatische landen slechts een klein deeltje uit 

van een grotere, meer algemene waarheid: 

“I suspect that the fundamental explanation is more general. History teaches us that benign 
economic environments often lead to credit booms, and to the creation of marginal assets and the 

                                                             
2 Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve tussen 1987 en 2006, wordt door velen met de vinger 
gewezen als verantwoordelijke voor het uitbreken van de kredietcrisis. Zijn houding in die zaak is echter 
op z’n minst ambivalent te noemen: hoewel hij aan het begin van de eenentwintigste eeuw meermaals 
aanzette tot het nemen van hypotheekleningen, ook toen de eerste scheuren in de bubble zich al 
aandienden, was hij begin 2007 (nét toen hij de voorzittersstoel had doorgegeven aan Ben Bernanke) ook 
één van de eersten om in een speech te waarschuwen voor een mogelijke recessie in de VS op het einde 
van 2007 (http://www.msnbc.msn.com/id/17343814/ [geraadpleegd 15 februari 2010]). Greenspan 
stond ook bekend als een grote voorstander van marktregulering, wars van keynesiaans beleid, getuige 
uitspraken als de volgende (uit een speech uit 2005): “Private regulation generally has proved far better at 
constraining excessive risk-taking than has government regulation.” (http://www. 
bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aOOSejLq_BSM [geraadpleegd 15 februari 2010]). 
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issuance of marginal loans. Borrowers and lenders look at recent historical distributions of 
returns, and become more optimistic indeed too optimistic about future returns.” (Blanchard 
2008: 5). 

 

De voedingsbodem was het afgelopen decennium alvast perfect: de economische bloei bleef 

maar aanhouden, de interestvoeten bleven laag. Bovendien waren de huizenprijzen al elk jaar 

gestegen sinds 1991 – zelfs tijdens het barsten van de dotcomzeepbel en de nasleep van 9/11 in 

2001 (Blanchard 2008: 5). Men ontkende in alle toonaarden de mogelijkheid dat de prijzen ooit 

weer naar beneden zouden moeten gaan – Calomiris (2008: 34) spreekt in dat verband van 

“plausible deniability”.3 

 

Vanuit het homo-economicusprincipe (waarbij de mens gekenmerkt wordt door rationaliteit) 

kan het vreemd lijken dat dergelijke zeepbellen überhaupt kunnen ontstaan, maar zo’n bubble 

komt voort uit een self-fulfilling prophecy die de beleggers zelf creëren. Zoals Blanchard en 

Watson (1982) aantonen zullen beleggers blijven investeren zolang ze ervan uitgaan dat de 

verwachte koersrendementen ook de volgende dag behouden zullen blijven, waardoor die 

rendementen ook daadwerkelijk worden gehaald. Iedereen is er zich wel degelijk van bewust 

dat daar ooit een einde moet aan komen, maar niemand weet wanneer precies. Toen duidelijk 

werd dat de herverpakte hypotheekleningen veel minder waard waren dan gedacht, barstte de 

zeepbel. 

1.2.2. De zeepbel barst – maar wat is de oorzaak? 

To make sense of the subprime crisis, one needs to understand why, when accepting significant 
exposure to the creditworthiness of subprime borrowers, so many smart analysts, armed with 
advanced degrees, data on the past performance of subprime borrowers, and state-of-the-art 
modeling technology, did not anticipate that so many of the loans they were buying, either 
directly or indirectly, would go bad. (Gerardi et al. 2008: 69-70). 

 
De meeste subprimehypotheken leken op het eerste gezicht risicoloos: de waarde van een 

dergelijke hypotheeklening mag dan wel behoorlijk hoog zijn vergeleken met de prijs van het 

huis – die waarde zal relatief gezien dalen bij een stijging van de huizenprijzen (Gorton 2008: 

134). Achteraf gezien ligt het falen van die redenering, aldus Blanchard (2008: 5), in haar 

premisse: als de huizenprijzen zouden dalen in plaats van stijgen, dan zouden veel hypotheken 

de waarde van het huis overstijgen. Gevolg: subprimeleningen kunnen niet worden 

terugbetaald, en huizen moeten worden verkocht (foreclosure).  

 

                                                             
3 Het fenomeen bleef ook niet beperkt tot hypotheekleningen: credit default swaps (CDS), eigenlijk niets 
anders dan verzekeringspolissen, werden ook in steeds hogere hoeveelheden uitgegeven volgens 
hetzelfde stramien. Ondernemingen konden zichzelf verzekeren tegen wanbetalers, en moesten 
daartegenover slechts beperkte premies betalen. De instituties die CDS uitgaven gingen er immers van uit 
dat de kans dat ze zouden moeten uitbetalen bijna verwaarloosbaar was. (Blanchard 2008: 6). 
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Door het (schijnbare) gebrek aan risico’s voor de banken – de vastgoedprijzen bleven maar 

stijgen – ging men steeds vaker hypotheken toekennen, ook aan gezinnen waarvan men wist dat 

men bij de geringste tegenslag niet zou kunnen terugbetalen. Via teaser rates (‘lokrentes’) 

werden huishoudens uit het subprimesegment (men spreekt van NINJA-huishoudens – No 

Income, No Jobs or Assets) aangetrokken. Voor de banken ging alles goed zolang de huizenprijzen 

floreerden: als een gezin zijn hypotheek niet kon afbetalen, sloeg de bank het huis aan en kon het 

dat huis met een meerwinst verkopen. De subprimehypotheken brachten in de VS in 2005 en 

2006 samen 1,2 biljoen dollar in het laatje, en het segment besloeg 20% van alle 

hypotheekleningen in het land (Gorton 2008: 134; Machinea 2009: 39).  

 
FIGUUR 3: HUIZENPRIJZEN IN DE PERIODE 2000-2008 (MACHINEA 2009: 39). 

 

Het optimisme bleek echter al snel overdreven, en de bubble barstte. De waardedalingen op de 

vastgoedmarkt waren gigantisch, en waren de aanzet voor een wereldwijde crisis: “Falling 

property prices were the trigger for the crisis, as they exposed the poor quality of subprime 

lending.” (Machinea 2009: 39). Waar de huizenprijzen in de VS tussen 2000 en 2006 nog meer 

dan verdubbeld waren, stortte de vastgoedsector algauw ineen. Die trend bleek zich ook in een 

aantal Europese landen door te zetten, zoals Figuur 3 laat zien, maar wel een stuk later: pas op 

het einde van 2007 gingen de vastgoedprijzen in Spanje en Groot-Brittannië zwaar naar omlaag. 

Opvallend daarbij is dat Nederland geen hinder lijkt te ondervinden van de negatieve spiraal op 
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de vastgoedmarkt, en ook in België komt het niet tot een vrije val4. Hoe komt dat? Van Ewijk en 

Teulings (2009: 99) wijzen op een verschil qua ruimtelijkeordeningsbeleid: landen als de 

Verenigde Staten, Spanje en Ierland grepen de real estate bubble aan om massaal nieuwe 

woningen te bouwen, om op die manier de continu groeiende vraag op de vastgoedmarkt te 

voeden. In Nederland en België was het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening veel 

restrictiever, waardoor de val in de huizenprijzen veel minder uitgesproken of zelfs afwezig was. 

Het relatief lage aantal woningen in onze streken hield de druk op de huizenprijzen hoog. De 

theorie van Van Ewijk en Teulings klinkt inderdaad plausibel – al zijn er zeker meerdere 

beslissende factoren – en wordt gestaafd door de reactie op de huizenmarkt na de vrije val van 

de prijzen: het aantal woningen dat in de VS wordt gebouwd is bijvoorbeeld fors gedaald5. 

 

Door de wereldwijd dalende huizenprijzen werd ook het niet-subprimegedeelte van de 

hypotheekmarkt aangetast. Gerardi (2008: 70) betoogt dat vooral de verwachtingen met 

betrekking tot de huizenprijzen het probleem waren. Zijn hypothese is dat, als investeerders 

hadden geweten wat er met de vastgoedprijzen zou gebeuren, “they would have predicted large 

increases in delinquency and default and losses on subprime MBSs roughly consistent with what 

has occurred.” (Gerardi et al. 2008: 70). Hij onderbouwt die hypothese op twee manieren: door 

dataonderzoek louter op basis van wat in 2005 (toen de vastgoedmarkt nog bloeide) 

beschikbaar was, en door een meer “narratieve” analyse van wat op dat moment verscheen in de 

literatuur. Op die manier wordt, aldus nog Gerardi, duidelijk dat de bewering dat investeerders 

geld verloren omdat ze herverpakte pakketten leningen niet adequaat konden evalueren 

volstrekt van de hand moet worden gewezen. Securitisatie zou dan niét aan de basis liggen van 

de crisis – of in elk geval geen beslissende factor zijn geweest (Gerardi et al. 2008: 70-71). Het 

blijft natuurlijk maar de vraag wat de waarde is van een dergelijke ex post facto bedachte 

theorie. Louter de verwachtingen met de vinger wijzen, zoals Gerardi et al. (2008) dus doen, lijkt 

betrekkelijk simplistisch. 

 

                                                             
4 In een nieuw rapport van het IMF (2010b) wordt echter gewaarschuwd voor een vastgoedcrisis in 
België. In eerdere rapporten werd al melding gemaakt van een overwaardering van de huizenprijzen in 
ons land van 15 à 20% in 2007 – de huizenprijzen zijn de laatste tien jaar verdubbeld (exclusief de 
inflatie). In 2008 stabiliseerden de vastgoedprijzen in België, in 2009 daalden ze ongeveer met 8%. Het 
IMF verwacht dat die daling zich nog zal doorzetten, maar dat de gevolgen veel beperkter zullen zijn. Dat 
heeft alles te maken met de strengere positie van de Belgische banken inzake het toekennen van leningen. 
De impact op de reële economie zal dan waarschijnlijk ook beperkt zijn – al blijft het moeilijk om de 
toekomst te voorspellen (Vanbrussel 2010: 5). 
5 Analist Geert Noels maakte een vergelijking tussen de huizenmarkt in de VS en die in België. In 2008 
werden in de VS nog maar 550.000 woningen gebouwd, tegenover ruim 53.000 in België (2007). In de 
wetenschap dat de Verenigde Staten goed 30 keer meer inwoners tellen dan België, is dat een hallucinant 
laag aantal (http://www.econoshock.be/2009/huizenbubbel-vs-in-belgisch-perspectief/ [geraadpleegd: 
15 maart 2010]). De Amerikaanse huizenmarkt krimpt dus stevig in – in het licht van de 
ruimtelijkeordeningspiste een logisch gevolg. 
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Het barsten van de real estate bubble kan aldus, volgens Van Ewijk en Teulings (2009: 99-100), 

worden verklaard door drie (elkaar versterkende) factoren: 

• een overdreven optimisme op de vastgoedmarkt; 
• onverantwoorde hypotheekuitgifte door de banken; 
• een te laks beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. 
 

1.2.3. Hulp van de overheid: de zin en onzin van hypotheekbescherming 

Vele huishoudens kwamen in de problemen na het ineenstorten van de huizenmarkt. De 

subprimehypotheken, die maar konden bestaan zolang de groei van de vastgoedsector 

gevrijwaard bleef, konden niet meer worden afbetaald. De roep om gepaste maatregelen van de 

overheid, i.e. een systeem van hypotheekbescherming, werd steeds luider. Dat zou ook het risico 

voor banken inperken, waardoor die hun werking zouden kunnen voortzetten zonder te moeten 

vrezen voor een faillissement. Maar is hypotheken beschermen als overheid wel een goed idee? 

Voor banken creëert het immers een aanlokkelijke situatie: bij het afsluiten van een lening lopen 

ze sowieso geen risico meer, aangezien alles door de overheid wordt gedekt. Met andere 

woorden: ze worden er zowat toe uitgenodigd om, als vanouds, zoveel mogelijk hypotheken af te 

sluiten zonder de kredietwaardigheid van kandidaat-leners te controleren (Van Ewijk & 

Teulings 2009: 107). Overheden moeten dus in elk geval strenge voorwaarden stellen aan 

kredietverstrekkers voor ze hypotheken beschermen. Eventueel is een systeem van risicodeling, 

waarbij de overheid en de geldverstrekker samen het risico dragen, een goede tussenoplossing 

(Van Ewijk en Teulings 2009: 108). 

 

1.3. KREDIETCRISIS OP DE FINANCIËLE MARKTEN 

1.3.1. Problemen bij banken escaleren 

Sinds half augustus 2007 waren steeds meer reddingsoperaties voor financiële instellingen 

nodig. Centrale banken moesten voor steeds grotere bedragen aan liquiditeitssteun verlenen. 

Soms kon een ramp niet voorkomen worden. Het Britse Northern Rock werd in september 2007 

het slachtoffer van een run on the bank: rekeninghouders namen massaal hun geld op. Begin 

2007 bevatte de woninghypothekenportefeuille van Northern Rock zo’n 90 miljard pond, 

hoofdzakelijk gefinanceerd door securitisatie met de hulp van de Amerikaanse investeringsbank 

Lehman Brothers (Van Ewijk & Teulings 2009: 35). De stijgende rentes op de geldmarkt zorgden 

echter voor problemen en in augustus 2007 werd een verlies van 585 miljoen pond over een half 

jaar tijd bekend gemaakt (Van Ewijk & Teulings 2009: 35). Ondanks de steun van de Bank of 

England waren rekeninghouders niet gerustgesteld. Ongeveer twee miljard pond aan spaargeld 

werd na het weekend opgenomen (Van Ewijk & Teulings 2009: 35). Northern Rock raakte niet 
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meer uit de problemen en werd op 22 februari 2008 genationaliseerd (Van Ewijk & Teulings 

2009: 35). 

 

Ondanks de vele reddingsprogramma’s van Amerikaanse banken en de overheid, verslechterde 

de situatie voor andere banken steeds meer. Problemen bij verschillende types beleggingen 

gingen elkaar versterken. Ook centrale banken kregen het moeilijk doordat ze steeds grotere 

leningen aan banken moesten verschaffen. In 2008 rapporteerden financiële instellingen ieder 

kwartaal steeds nieuwe afwaarderingen, en ook de huizenprijzen bleven dalen. 

 

Begin maart 2008 kwam de investeringsbank Bear Stearns in de problemen. Ten eerste begon 

de kredietspreiding tussen agency bonds en schatkistcertificaten te verbreden, waardoor Carlyle 

Capital in de problemen kwam. Carlyle Capital, een grote internationale private equity-

investeringsmaatschappij, had veel geïnvesteerd in die agency bonds. Carlyle Capital werd 

gedeeltelijk geliquideerd en de prijs van de agency bonds daalde verder. Bear Stearns bezat zelf 

veel agency bonds en was bovendien een schuldeiser van Carlyle Capital. Daarnaast werd op 11 

maart door de Federal Reserve een Term Securities Lending Facility-programma gestart, voor 

een totaal bedrag van 200 miljard dollar. Hierdoor konden banken gedurende 28 dagen hun 

agency bonds ruilen tegen schatkistcertificaten. Er werd geheim gehouden wie van dit 

programma gebruik maakte, waardoor men op de markt het vermoeden kreeg dat een groot 

aantal banken in de problemen zat. De verdenkingen vielen eerst op de kleinste 

investeringsbank met veel hypotheken, Bear Stearns. Na het sluiten van de beurs werd op 11 

maart 2008 door een hedge fund aan Goldman Sachs gevraagd via een contractuele relatie zijn 

directe verbondheid met Bear Stearns duidelijk te maken. Door een late reactie van Goldman 

Sachs – het e-mailbericht werd pas tijdens de ochtend van 12 maart positief beantwoord – 

ontstond een bank run door Bear Stearns’ hedge-fundklanten en andere tegenpartijen. Het late 

antwoord van Goldman Sachs werd als een weigering opgevat en dit nieuws werd via de media 

verspreid. In werkelijkheid kwam dit antwoord niet zo laat, gezien het voorstel pas na de 

sluitingsuren van de beurs geformuleerd was. Bear Stearns kwam in ernstige 

liquiditeitsproblemen, maar onderhield nauwe banden met andere banken. De bank mocht dus 

niet failliet gaan (Brunnermeier 2009: 88). Bear Stearns kreeg een kapitaalinjectie van de 

Federal Reserve en JP Morgan Chase. Drie dagen later werd de bank voor een kleine twee dollar 

per aandeel overgenomen door JP Morgan (Van Ewijk & Teulings 2009: 39). 

 

Nadat op 11 juli 2008 de grote privémakelaar Indymac in ‘conservatorship’6 geplaatst werd, 

vergrootten ook de problemen bij Freddie Mac7 en Fannie Mae8. Freddie Mac en Fannie Mae zijn 

                                                             
6 De zeggenschap ging over op de overheid. 
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overheidsbedrijven 9  die financiële diensten leveren aan hypotheeknemers. Ze kopen 

hypotheekleningen op van banken en herverpakken die via securitisatie om ze op de 

kapitaalmarkt te verkopen met een garantie van Freddie Mac of Fannie Mae. Ondanks de 

plannen om hun overheidswaarborg expliciet te maken, bleven de aandeelprijzen dalen. Op 7 

september 2008 werden Freddie Mac en Fannie Mae noodgedwongen ook in ‘conservatorship’ 

geplaatst. Een groot deel van hun uitstaande credit default swaps (CDS) moest worden 

uitbetaald, wat tot een ‘credit event’10 leidde (Brunnermeier 2009:89). 

 

1.3.2. Het faillissement van Lehman Brothers (september 2008): directe 

aanleiding van een wereldwijde kredietcrisis 

Lehman Brothers had de eerste moeilijkheden overleefd, en maakte goed gebruik van de Feds 

‘new Primary Dealer Credit Facility’. Ze gaven geen nieuwe aandelen uit om extra kosten te 

vermijden en om niet wanhopig over te komen naar beleggers toe (Brunnermeier 2009: 89). De 

bank had echter een zwakke kapitaalpositie, veel subprimehypotheken en was sterk afhankelijk 

van kortetermijnfinanciering (Van Ewijk & Teulings 2009: 39). Toen op 9 september 2008 

duidelijk werd dat de Korean Development Bank zijn steun terugtrok en Lehman Brothers niet 

zou kopen, daalden de aandelen van Lehman Brothers sterk. Barclays en Bank of America wilden 

Lehman helpen, maar niet zonder overheidsgarantie (Brunnermeier 2009: 89). Die garantie 

kwam er niet en op 15 september 2008 vroeg Lehman Brothers uitstel van betaling aan. Het 

bedrijf had een schuld van 615 miljard dollar. Op 17 september werd Lehman Brothers van de 

New York Stock Exchange gehaald. 

 

In een reactie op het faillissement van Lehman Brothers kondigde Merrill Lynch aan zichzelf te 

hebben verkocht aan de Bank of America voor 50 miljard dollar en AIG, een internationale 

verzekeraar, meldde ernstige liquiditeitstekorten (Brunnermeier 2009: 89). AIG was ook zeer 

actief op de markt van kredietafgeleiden en kwam zo in de problemen. Op 16 september 2008 

daalde de aandeelprijs van AIG met meer dan 90%. Door de sterke positie van AIG op de markt 

van kredietafgeleiden moest de Federal Reserve ingrijpen: een reddingsoperatie van 85 miljard 

dollar moest ervoor zorgen dat de problemen van AIG niet oversloegen naar de andere spelers 

                                                                                                                                                                                              
7 Freddie Mac staat voor Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC). 
8 Fannie Mae staat voor Federal National Mortgage Association (FNMA). 
9 Fannie Mae werd in 1938 door de Amerikaanse overheid opgericht. In 1968 werd het bedrijf 
geprivatiseerd, maar moest men wel nog verantwoording afleggen aan het Amerikaanse congres. In 
hetzelfde jaar werd Freddie Mac opgericht om concurrentie te bieden aan het monopolie dat Fannie Mae 
tot dan toe uitoefende. 
10 Een ‘credit event’ is een plotselinge verandering in de kapitaalspositie van een onderneming (vb. bij een 
faillissement), waardoor er twijfel over de afbetalingscapaciteit van de schulden van de onderneming 
ontstaat. 
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op de markt. In de komende maanden kwamen hier nog eens 37 en 40 miljard bij (Brunnermeier 

2009: 89). 

 

Een golf van faillissementen volgde en de kredietcrisis verspreidde zich over de rest van de 

wereld. Lehman Brothers had veel internationale contracten waardoor een rimpeleffect 

ontstond. In de eerste plaats toonden veel fondsen op de geldmarkt verlies. Sommige 

aandeelprijzen daalden tot onder 1 dollar, een aantal banken probeerde dit via cashinjecties op 

te lossen. Om verdere negatieve gevolgen te vermijden zette de Amerikaanse Treasury hiervoor 

80 miljard dollar aan garanties aan de kant. Ten tweede stegen de prijzen van ‘credit default 

swaps’, die banken beschermen tegen risico’s, enorm. Elke bank probeerde zichzelf te 

beschermen tegen de kans dat een andere bank waarmee ze een overeenkomst hebben failliet 

zou gaan. Ten derde daalde het ‘financial non-asset-backed commercial paper’11 sterk in waarde. 

De Federal Reserve creëerde een ‘Commercial Paper Funding Facility’ (Brunnermeier 2009: 90).  

 

In de herfst van 2008 begon men te beseffen dat een systemische crisis niet veraf was. De lijst 

met faillissementen groeide steeds meer aan: naast Bear Stearns, Northern Rock en de 

Landesbank Sachsen waren ook Lehman Brothers, Fannie Mae and Freddie Mac, AIG, 

Washington Mutual, Wachovia, Fortis, de banken van IJsland, Bradford & Bingley, Dexia, ABN-

AMRO en Hypo Real Estate failliet of zo goed als failliet (European Commission 2009: 9). Velen 

konden dankzij overheidssteun nog op het nippertje worden gered. 

1.3.3. Wantrouwen tussen de banken: de interbancaire markt droogt op 

Het spaargeld van consumenten is minder belangrijk voor de financiering van banken. De 

belangrijkste vorm van financiering gebeurt op de groothandelsmarkt. Banken en grote 

beleggers lenen elkaar geld voor een variabele tijdsduur (3 maand, 1 maand, of zelfs 1 nacht). Dit 

lenen aan elkaar gebeurt op de trading floor. Iedere dag worden tekorten aangevuld op de 

interbancaire markt, zodat de balans elke avond weer in evenwicht is (Van Ewijk & Teulings 

2009: 37). 

 

Naast gewone banken zijn ook schaduwbanken op de financiële markt actief, die als gevolg van 

securitisatie zijn ontstaan. De Special Purpose Vehicles (SPV’s) zijn een voorbeeld van dit soort 

banken. Het zijn banken die hun eigen pakketten van gebundelde hypotheken en andere 

leningen samenvoegen, of ook de opkopers van zulke pakketten. Schaduwbanken sluiten over de 

                                                             
11 ‘Financial non-asset-backed commercial paper’ zijn verhandelbare leningen uitgegeven door een bank 
of een andere financiële instantie. Deze effecten worden enkel ondersteund door de belofte van de bank 
om op het einde van de termijn het bedrag te betalen. Er zijn dus geen andere activa die zekerheid kunnen 
bieden. 
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hele wereld kortlopende leningen af, met hun gesecuritiseerde producten als onderpand (Van 

Ewijk & Teulings 2009: 38).  

 

Dit systeem werkt goed tot de interbancaire geldkraan dichtgaat, wat ook gebeurde na het 

faillissement van Lehman Brothers. Tot voor het faillissement van Lehman Brothers 

beschouwden de meeste banken het verlenen van krediet aan andere banken nog als een veilige 

activiteit. De ondergang van Lehman bracht daar verandering in. De interbancaire rente steeg en 

banken belegden hun kasoverschotten liever in veilige staatobligaties dan de liquiditeiten uit te 

lenen aan andere banken (Van Ewijk & Teulings 2009: 40). 

 

Sommige banken stootten hun bestaande leningen – die sterk in waarde gedaald waren – af en 

verkochten ze tegen prijzen die onder de werkelijke waarde ervan zitten. Dit soort gedwongen 

verkopen noemt men fire sales . Die leiden tot illiquide markten (Van Ewijk & Teulings 2009: 48-

49). 

 

1.3.4. Interne bankcultuur: incentivesystemen 

Salarissen van bankmanagers hangen vaak af van hun prestaties. Het kan daarom opportuun zijn 

voor managers om hun concurrenten na te apen. Hun resultaten worden vergeleken met die van 

hun “collega’s” bij andere banken, en op basis daarvan wordt dan hun salaris bepaald (Kashyap, 

Rahjan, Stein 2008: 437). Als het fout loopt in de bankensector, zit iedereen met hetzelfde 

probleem en kan niemand als de enige schuldige met de vinger worden gewezen. Iedereen doet 

hetzelfde als de andere, en zo kan het bonussysteem in stand worden gehouden. Als excuus voor 

hoge salarissen wordt ook vaak de markt gebruikt: als men lagere beloningen zou geven, zouden 

managers overlopen naar de concurrentie (Klok en van Uffelen 2009: 8). 

 

Die prestatiebeloningen ontvangen bankiers in de vorm van bonussen, die verhoogd konden 

worden door gesecuritiseerde producten te verkopen. Bankiers werden bovendien beoordeeld 

op de realisatie van kortetermijnwinsten; aan de lange termijn werd zo goed als niet gedacht. 

Sommige bankiers konden grotere winsten maken dankzij hun eigen superieure vaardigheden, 

maar velen haalden hun rendement gewoon door meer risico te nemen, een kwalijke praktijk die 

echter maar moeilijk te bewijzen valt (Van Ewijk & Teulings 2009: 29).  

 

Hoe is het zo ver kunnen komen? Traditioneel hielden bankiers zich bezig met het verzamelen 

van spaargeld en het uitlenen ervan aan bedrijven. De hoofdtaak van een bankier was om een 

risico-inschatting te maken van die bedrijven of huizenkopers. De schrik van de crisis van de 
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jaren dertig zat er nog goed in en de overheid had in strenge regulering voorzien. Dat 

veranderde echter vanaf de jaren zeventig. De oplopende inflatie zorgde voor een hogere 

spaarrente en door de hoge olieprijs was er veel geld in omloop. Bijgevolg daalde de 

kredietrente, en nam de rentemarge sterk af. Banken zochten naar nieuwe manieren om hun 

winst op peil te houden: de investeringsbank ontstond12. Op zich was dit niet zo erg: het 

personeel was nog steeds trouw aan de bank en men richtte zich vooral op langetermijnwinsten. 

Dit veranderde toen de zakenbanken in de jaren zeventig naar de beurs gingen. De groei steeg 

snel, maar de oorspronkelijke bazen werden werknemers. De nieuwe eigenaars waren de 

anonieme aandeelhoudersmassa en de loyaliteit van bankiers slonk zienderogen. Hun interesse 

voor langetermijnwinsten verdween zodra zij hun bonus verdiend hadden, het welzijn van de 

bank werd minder belangrijk. Bovendien ontstond er een soort competitie: hoe hoger je bonus, 

hoe belangrijker je was (Klok en van Uffelen 2009: 19-24). 

 

Klok en van Uffelen (2009) wijzen erop dat hebzucht aan de top van bedrijven tot een 

ongezonde cultuur leidt.  Sterker nog: als salarissen over de hele breedte te snel stijgen, zal er zo 

goed als zeker een crisis op volgen. Paul Krugman, Nobelprijswinnaar voor Economie in 2008, 

onderscheidt twee modellen van inkomensverdeling: het vissersmodel en het 

gouddelversmodel. Bij het vissersmodel wordt diegene die het hardst werkt, het meest beloond. 

Geluk is niet zo belangrijk, en de inkomensverschillen blijven klein. Bij het gouddelversmodel 

speelt geluk echter wel mee. Wie op een goudader stoot, kan enorm rijk worden. De 

inkomensverschillen zullen daar ook veel groter zijn. In Europa was oorspronkelijk het 

vissersmodel dominant. Sinds de jaren tachtig (eerst in Amerika, later in Europa) werd 

overgegaan naar het gouddelversmodel, zowel bij bankiers als bij gewone bedrijven. Net omdat 

bankiers als gouddelvers werden beschouwd, steeg hun salaris veel sneller dan elders (Klok en 

van Uffelen 2009: 9-11). 

 

De problematiek van de bonuscultuur en mogelijke alternatieven behandelen we in 

hoofdstukken 3 en 4 nog meer in extenso. 

 

1.4. INGREPEN VAN DE OVERHEID 

Het faillissement van Lehman Brothers in september 2008 schudde de financiële markten én de 

overheden wakker: door de weigering van de Federal Reserve om de noodlijdende bank bij te 

                                                             
12 Zakenbankiers sleutelen deals in mekaar. Ze assisteren bedrijven bij de uitgifte van aandelen en 
obligaties en bedenken constructies om fusies en overnames te financieren (Klok en van Uffelen 2009: 
20). 
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springen was pijnlijk duidelijk geworden dat, als de overheden géén bijkomende steun zouden 

verlenen, het hele financiële systeem in elkaar zou zakken. Het duurt dan ook niet lang voor de 

kredietcrisis wordt aangehaald om het einde van het tot dan toe bejubelde neoliberalisme van 

de Chicagoschool in te luiden en het sinds de jaren negentig verguisde keynesianisme (naar John 

Maynard Keynes) van onder het stof te halen. In de eerste subparagraaf gaan we iets dieper in 

op die tegenstelling tussen de ideeën van Keynes en die van het neoliberalisme (onder meer 

onder impuls van Friedrich von Hayek en de Chicagoschool van Milton Friedman), en de 

moeilijke definiëring van het begrip “keynesiaans beleid” die daaruit voortkomt. Paragraaf 1.4.2. 

spitst zich toe op de verregaande overheidssteun – Calomiris (2008: 68) spreekt van 

“unprecedented activism” – in Europa en de Verenigde Staten; de slotparagraaf heeft het over de 

moeilijkheden die keynesiaans beleid op de langere termijn veroorzaakt.  

1.4.1. Het keynesianisme: eerst verguisd, dan weer van onder het stof gehaald 

Bij de vorige grote crisis op wereldschaal, de Grote Depressie (1929-1932), werd het voor het 

eerst duidelijk dat de theorie van de “onzichtbare hand” van de klassieke economen (met Adam 

Smith voorop) niet klopte: markten werkten niet op zichzelf, maar hadden regulering nodig. Die 

regulering moest van de overheid komen, zo betoogde John Maynard Keynes in zijn basiswerk 

The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). Het bleek het gepaste antwoord 

op de crisis van begin jaren dertig, en tijdens de daaropvolgende decennia werd het 

keynesianisme uit Harvard bon ton: “Harvard was queen, Chicago was nowhere” (Skidelsky 

2009). Die overheersing was echter van korte duur: vanaf de zestiger jaren bleken de 

verdiensten van Keynes en zijn theorieën vergeten, en nam de Chicagoschool de koppositie over. 

Nieuwe economische modellen op basis van sterk mathematische theorieën luidden het begin 

van het neoliberale gedachtegoed in, gefundeerd op een sterke laissez-fairementaliteit. Aan het 

begin van de jaren zeventig was de Grote Depressie al lang vergeten en werd een doorgedreven 

deregulering ingezet: markten moesten weer de kans krijgen om spontaan en zelfregulerend te 

werk te gaan. 

 

Op die manier was het onvermijdelijk dat de fouten van het verleden opnieuw zouden worden 

herhaald: net als in 1929 waren de “zelfregulerende” markten bij het uitbreken van de 

kredietcrisis niet in staat  een passend antwoord te bieden op de massale vraaguitval (Bijlsma, 

van der Horst & Kok 2009: 62). Het recept van de neoliberalen in het algemeen en de 

Chicagoschool in het bijzonder, namelijk het versterken van de aanbodzijde van de economie 

door structurele hervormingen en deregulering, had (opnieuw) gefaald. Het was meteen ook het 

startschot voor een heuse Keynesrevival: krantenkoppen als “Champagne voor Keynes” (Vanden 
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Houte 2008: 32) en “Wij zijn allen keynesianen” (Haegens 2009) leidden de terugkeer van het 

klassiek-economische keynesiaanse gedachtegoed in.  

 

Alleen: bestaat er wel zoiets als “het keynesianisme”? Keynes stond niet bepaald bekend voor 

zijn zeer toegankelijke oeuvre, en hij durfde doorheen zijn carrière als econoom ook wel eens 

radicaal van ideeën te veranderen, waardoor er eigenlijk geen objectief antwoord meer bestaat 

op de vraag wat Keynes nu eigenlijk juist bedoelde: 

“De discussie over wat Keynes precies bedoelde, duurt nu al meer dan een halve eeuw. Het 
verhaal is vatbaar voor eindeloze herhaling. Naargelang van de auteur krijg je een eerder 
klassieke markteconoom, een bijna marxistische agitator of een protectionistische nationalist 
voor je. Begiftigd met een briljante en razendsnelle geest veranderde Keynes van idee zoals 
andere mensen van kostuum veranderen. Zijn grote intellectuele rivaal van de jaren twintig en 
dertig, Friedrich von Hayek, vond het niet de moeite uitgebreid te reageren op de General Theory. 
Tegen de tijd dat die bespreking klaar zou zijn, zou Keynes immers weer andere ideeën 
verdedigen, zei Hayek.” (Van Overtveldt 2009: 54). 

 

In het vervolg van deze scriptie zullen we abstractie maken van de moeilijke definiëring van de 

begrippen “keynesianisme” en het adjectief “keynesiaans” en ze simpelweg verbinden met het 

recept dat Keynes in de vroege jaren dertig naar voren schoof om de Grote Depressie aan te 

pakken: een veel grotere beslissingskracht voor de overheid, sterkere regulering, meer 

overheidsimpact op de economie en hoge overheidsuitgaven en -investeringen. Het 

(neo)liberale gedachtegoed staat daartegenover dan voor minimale overheidsinvloed en 

deregulering. 

1.4.2. Europa en de VS: verregaande overheidssteun, en de deflatie-/inflatieval 

Overheden over de hele wereld hebben resoluut gekozen voor de “zwaarste keynesiaanse 

medicijnencocktail die ooit in vredestijd is toegediend” (Trends, 18 februari 2010): zowel in de 

Verenigde Staten (onder impuls van de Federal Reserve en president Obama’s “Green New 

Deal”) als in Europa (via de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank) werd een 

verregaand monetair beleid gevoerd, en werden tegelijk massieve hoeveelheden geld in de 

economie gepompt om het systeem draaiende te houden. Op die manier probeerde men het 

gevaar voor deflatie in te perken: bij tekortschietend beleid zou op de korte termijn immers een 

neerwaartse spiraal van steeds verder dalende prijzen kunnen ontstaan, met een koopstaking 

van consumenten (want wie verwacht dat de prijzen nog verder zullen dalen, wacht met kopen) 

en een stijging van de reële waarde van schulden tot gevolg (Van Ewijk en Teulings 2009: 134). 

Bij verregaand overheidsbeleid om dat deflatiegevaar af te wenden bestaat echter de kans dat de 

balans in de andere richting doorslaat: door “kwantitatieve verruiming” (cf. infra) kan inflatie 
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ontstaan (wat in het extreme geval tot situaties zoals die in Zimbabwe kan leiden13), en daar 

komt het belang voor een goede exitstrategie naar voren. De problemen die daarbij rijzen 

bespreken we kort in paragraaf 1.4.3. infra, en komen ook in verdere hoofdstukken nog aan bod. 

 

1.4.2.1.  Deflatie vermijden: verregaand monetair beleid 

“Deflation is bad. (…) It is most important to end deflation quickly, and keep inflation 

expectation positive.” (Ito 2009: 67). Voor de economie is het veel moeilijker om uit een situatie 

van deflatie te ontsnappen dan om om te gaan met positieve inflatie (Gerlach 2009: 49)14. Reden 

te meer voor de Verenigde Staten om te vermijden dat de fouten van de Grote Depressie 

opnieuw zouden worden herhaald: toen werd de rente te snel weer verhoogd in de 

veronderstelling dat het ergste wel achter de rug was en verplichtte men commerciële banken 

ertoe om (op dat moment) te hoge reserves aan te houden, waardoor die amper nog kredieten 

wilden verstrekken. Het gevolg was dat de crisis van de jaren dertig veel langer duurde dan 

gehoopt. De Federal Reserve wou een herhaling van dat scenario koste wat het kost vermijden 

en onder impuls van voorzitter Ben Bernanke werd een agressief anti-deflatiebeleid opgezet 

(Van Ewijk en Teulings 2009: 132).15 Vrijwel onmiddellijk na het faillissement van Lehman 

Brothers werd de rente naar bijna 0% teruggebracht (Zero Rate Interest Policy of ZIRP), een 

agressieve maatregel die er echter meteen ook voor zorgde dat de interest tegen eind 2008 al 

niet meer lager kón zakken. Met andere woorden: verdere naschokken zouden niet meer kunnen 

worden aangepakt door een additionele rentedaling16, en de reële intrestvoet zou met een 

nominale intrestvoet van 0% gelijk worden aan de negatieve waarde van het inflatiepercentage 

(Gerlach 2009: 52). Dat mag echter geen reden zijn om de interestvoeten niet verder te laten 

zakken indien mogelijk:  

“The argument that central banks should avoid cutting interest rates to zero since they then have 
no policy lever left to use if inflation falls further seems incorrect, since the likelihood that 

                                                             
13 De Zimbabwaanse economie ligt al een decennium lang in duigen. Wat ooit de graanschuur van Afrika 
was, is nu een land met hyperinflatie, een ineenstorting van zijn productie en een werkloosheid van bijna 
80%. De cijfers zijn ontstellend: de officiële inflatie in Zimbabwe op jaarbasis was tegen januari 2008 
opgelopen tot meer dan 100.000 procent. Dat betekent concreet dat de consumentenproducten op een 
jaar tijd meer dan duizend keer duurder werden. De centrale bank voerde meerdere devaluaties door, en 
moest eind 2008 bankbiljetten invoeren met een waarde van 10 miljoen Zimbabwaanse dollar. Op 12 april 
2009 werd de Zimbabwaanse munt opgeschort wegens zo goed als waardeloos, in het land worden nu 
andere valuta gebruikt (bron: http://www.tijd.be/artikel/Inflatie_Zimbabwe_overschrijdt_100.000_ 
procent.6319528, geraadpleegd 3 mei 2010). 
14 Gerlach wijst er daarbij ook op dat deflatie geen oorzaak is van afnemende vraag, maar louter een 
indicator.  
15 Zo’n hard beleid is ook nodig, meent Gerlach: “The economics of stopping a deflation is straightforward 
and calls for aggressive easing of monetary and fiscal policy, and, when it is associated with financial 
instability, measures to support the financial system.” (Gerlach 2009: 62). 
16 Een liquiditeitsval (indien meer en meer geld in inactieve kassen terechtkomt – sparen in plaats van 
consumeren) kan dan niet meer worden aangepakt door een renteverlaging: zelfs bij een rente van 0% is 
het aantrekkelijker om geld vast te houden en niet uit te geven. 
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additional policy easing is needed will decline if rates are cut aggressively at an early stage of the 
easing process.” (Gerlach 2009: 58). 
 

Bovendien: 

“[T]he interest rate channel of the monetary transmission mechanism does not become ineffective 
simply because short-term policy-controlled interest rates reach zero. It remains operational as 
long as some interest rates – including those on longterm government debt and private securities 
– are positive.” (Gerlach 2009: 62). 

 

Ook de Europese Centrale Bank kiest op aangeven van voorzitter Jean-Claude Trichet voor een 

doorgedreven monetair beleid. In oktober 2008 daalt de rente naar (amper) 1%, banken kunnen 

onbeperkt geld lenen en er worden grote hoeveelheden liquiditeiten in de financiële sector 

gepompt. De ECB verstrekt in totaal voor 60 miljard euro aan pandbrieven, leningen op basis 

van een onderpand (Van Ewijk en Teulings 2009: 133). 

 

De bedragen die in de Verenigde Staten worden uitgegeven om het financiële en economische 

systeem weer op de rails te krijgen zijn nog duizelingwekkender. America’s New Green Deal – de 

verwijzing naar de New Dealpolitiek van Franklin Roosevelt in de jaren dertig is duidelijk17 – 

staat voor investeringen van ruim 787 miljard dollar18 voor de periode 2009-2012, en daar zijn 

de bedragen die zijn uitgegeven om het financiële systeem te redden nog niet eens bijgeteld. De 

New Green Deal wil niet enkel de economische crisis aanpakken, maar richt zich ook op 

milieuvriendelijke initiatieven om de klimaatverandering tegen te gaan, en op maatregelen 

tegen de te hoge olieprijzen. Tegelijk werd, onder impuls van de democraten, werk gemaakt van 

het uitbouwen van een sociale zekerheid – voor ons vanzelfsprekend, voor de Amerikanen een 

ronduit revolutionair gegeven. Op 22 maart 2010 werden Obama’s plannen voor de hervorming 

van de gezondheidszorg goedgekeurd, waardoor miljoenen Amerikanen uitzicht hebben op een 

betaalbare ziekteverzekering en een betere gezondheidszorg.19 

 

                                                             
17 De gelijkenissen tussen het beleid van Barack Obama en Franklin Roosevelt zijn dan ook duidelijk: 
Roosevelt was ervan overtuigd dat de labiliteit van de markt voor de Grote Depressie had gezorgd, en dat 
het de fundamentele taak van de overheid was om de economie uit het slop te halen. Door standvastig 
optreden werd de val van het financiële systeem bezworen door verhoogde overheidsuitgaven, maar 
tegelijk bespaarde de overheid op haar eigen werking (de zgn. Economy Act stipuleerde onder meer een 
salarisdaling voor ambtenaren en het inkrimpen van de pensioenen van veteranen). Via doorgedreven 
keynesiaans beleid slaagde Roosevelt er uiteindelijk in om de nationale economie weer op de rails te 
krijgen. 
18 Om de enorme omvang van deze financiële injectie te kunnen vatten: 787 miljard dollar komt overeen 
met 5,5% van het Amerikaanse bbp, en met ruim 2500 dollar per individuele Amerikaan. 
19  Bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100322_002 (geraadpleegd 29 
maart 2010).  
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FIGUUR 4: VERGELIJKING VAN HET FISCALE EN MONETAIRE BELEID IN EUROPA EN DE VS  

(EUROPEAN COMMISSION 2009: 65) 

 

Dat een dergelijk socialezekerheidssysteem tot nu toe in de VS ontbrak en er in Europa wel was, 

verklaart ook grotendeels het verschil in de omvang van de financiële maatregelen van de 

Amerikaanse en Europese overheden: tegenover de 5,5% van het bbp die de Verenigde Staten 

investeert, staat “slechts” 1,8% van het bbp in Europa. Zelfs met de 0,3% die de Europese 

Commissie daar nog bovenop doet, blijft het verschil groot, maar dat is dus slechts schijn: via 

socialezekerheidsuitkeringen geven de Europese overheden sowieso meer uit dan de VS.  

 

Om al die uitgaven te bekostigen zoeken centrale banken hun toevlucht in kwantitatieve 

verruiming (quantitative easing of QE): er wordt meer geld in omloop gebracht. Op die manier 

kan aan de deflatie een halt worden toegeroepen: de prijzen stijgen weer ten gevolge van de 

grotere geldhoeveelheid. In de praktijk verloopt kwantitatieve verruiming niet (meer) door de 

geldpersen te laten draaien, maar door de aankoop van effecten (staats- of 

hypotheekobligaties20). Die effecten kopen de centrale banken aan in de markt, of bij andere 

banken. Die banken kunnen op die manier hun balans verhogen, wat hen toelaat om bijkomende 

kredieten te verstrekken. Cijfers van de Europese Commissie (2009: 65) laten zien dat de 

maatregelen op het gebied van fiscaal en monetair beleid in de eurozone en de Verenigde Staten 

ongeveer evenwaardig zijn qua impact (Figuur 4, Figuur 5).  

                                                             
20 Meestal wordt geopteerd voor staatsobligaties: de obligaties die de centrale bank koopt moeten immers 
even liquide en even risicovol zijn als kasgeld, en dat geldt enkel voor staatsobligaties: die kunnen altijd 
verkocht worden op korte termijn, en zonder grote waardeschommelingen. Dat er in de praktijk echter 
ook behoorlijk wat hypotheekobligaties worden gekocht, zorgt ervoor dat de centrale bank een reëel 
liquiditeits- en kredietrisico loopt.  
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FIGUUR 5: BALANSVERRUIMING VAN DE FEDERAL RESERVE, DE BANK OF ENGLAND EN DE EUROPESE 

CENTRALE BANK, UITGEDRUKT IN % VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (EUROPEAN 

COMMISSION 2009: 66). 

 

Enkele voorbeelden maken snel duidelijk dat het om bijzonder hoge bedragen gaat: de Federal 

Reserve maakte in januari 2009 een begin met de aankoop van staatsleningen voor een bedrag 

van 1250 miljard dollar21,22, de Europese Centrale Bank besliste in mei van datzelfde jaar om 

voor 60 miljard euro aan obligaties te kopen (European Commission 2009: 66) en de Bank of 

England kondigde op dat moment aan om 75 miljard pond te spenderen aan Britse 

staatsobligaties23 (later verhoogd tot 125 miljard pond24). Kwantitatieve verruiming kan aldus 

voor extra ademruimte zorgen, maar er moet nauwgezet op worden toegezien dat de balans niet 

te ver doorslaat: ontaarding kan leiden tot zware inflatie (Gerlach 2009: 60). 

 

1.4.2.2.  Inflatie vermijden – of net veroorzaken? 

Het gevaar van kwantitatieve verruiming is dat het snel in de buurt kan komen van monetaire 

financiering: gewoon de geldpers laten draaien (Van Ewijk & Teulings: 135). Om dergelijke 

                                                             
21 Bron: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20090318a.htm [geraadpleegd: 21 
februari 2010]. 
22 Bernanke (2009) wijst er zelf wel op dat de Federal Reserve eigenlijk niet voor een beleid van zuivere 
kwantitatieve verruiming heeft gekozen, maar wel voor wat hij zelf “credit easing” noemt: “The Federal 
Reserve’s credit easing approach focuses on the mix of loans and securities that it holds and on how this 
composition of assets affects credit conditions for households and businesses. (…) In particular, credit 
spreads are much wider and credit markets more dysfunctional in the United States today than was the 
case (…) with quantitative easing.” (Bernanke 2009). 
23  Bron: http://www.ft.com/cms/s/0/2240b7ce-09ce-11de-add8-0000779fd2ac.html?nclick_check=1 
[geraadpleegd 22 februari 2010] 
24  Bron: http://www.ft.com/cms/s/0/2ada6b4e-8c9d-11de-a540-00144feabdc0.html?nclick_check=1 
[geraadpleegd 22 februari 2010] 
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Zimbabwaanse toestanden – met hyperinflatie – te vermijden, is vooral timing van primordiaal 

belang: steunmaatregelen mogen niet te vroeg worden teruggedraaid (de fout die in de Grote 

Depressie werd gemaakt), maar zeker ook niet te laat. Bovendien moet zo’n exitstrategie ook op 

een gecoördineerde manier plaatsvinden (cf. 1.4.3.3. infra), waarbij gestructureerde afspraken 

worden gemaakt tussen de verschillende centrale banken om gezamenlijke acties te 

ondernemen.  

 

Zo bekeken kan het dan ook vreemd lijken dat centrale bankiers over de hele wereld (met de 

ECB en de Federal Reserve op kop) net inflatie wíllen creëren, maar die tegenstelling is slechts 

schijn: inflatie kan pas ontstaan als de vraag groter wordt dan het aanbod, en dat is de gewenste 

situatie – weg van de nu zo gehate vraaguitval. Het is vooral van belang dat het evenwicht wordt 

hersteld, en de economische wetten van vraag en aanbod niet weer in de knoop raken. 

1.4.3. De problemen van overheidsstimulatie25 

Overheden wereldwijd pompten massaal miljarden in de economie, soms voor bedragen die 

hoger waren dan het eigen bbp – zo investeerde Ierland maar liefst 229% van het bruto 

binnenlands product in een poging de nationale economie te redden (Van Ewijk en Teulings 

2009: 187). Het doel van die economische stimulering van overheidszijde is duidelijk: de 

massale vraaguitval die tot de huidige crisis heeft geleid remediëren, en dus de vraag (artificieel) 

weer aanwakkeren. We kunnen ons echter afvragen of de overheden hun doel niet 

voorbijschieten: als mensen meer geld in handen krijgen, zullen ze dat dan niet veeleer oppotten 

in plaats van het te gaan consumeren? Bovendien is er ook het probleem van de steeds verder 

uitdijende overheidsschuld, en moet men zich ook buigen over een uitgekiende exitstrategie: de 

genomen maatregelen moeten op tijd worden teruggedraaid. 

 

1.4.3.1.  De (in)efficiëntie van overheidssteun 

Intussen hebben een aantal economen zich al gebogen over de vraag of de torenhoge uitgaven 

van overheidswege nu eigenlijk efficiënt, dan wel inefficiënt zijn. Macro-economisch kan dat 

gemeten worden door de multiplicator te bekijken, maar de cijfers zijn niet eenduidig: 

economen komen tot heel verschillende conclusies (Van Ewijk & Teulings: 137). De OESO neemt 

in een rapport aan dat het overheidsbeleid door de financiële stimulatiemaatregelen iets minder 

efficiënt is dan normaal. Dat wordt verklaard door de Ricardiaanse equivalentie, een model 

                                                             
25 In deze paragraaf laten we de overheidsgaranties voor banken en andere financiële instellingen 
voorlopig buiten beschouwing, en daarom gaan we hier ook even voorbij aan één van de grootste 
uitdagingen van een efficiënt overheidsbeleid: ervoor zorgen dat overheidsgaranties de banken er niet net 
toe verleiden om méér risico te gaan nemen, wetende dat ze toch door de overheid worden gedekt. (zie 
bijv. Calomiris 2008: 68 sqq.). We behandelen dit wel nog verderop in deze scriptie. 
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genoemd naar macro-econoom David Ricardo, die de effecten van de overheidsschuld 

onderzocht.  

 

De Ricardiaanse equivalentie gaat uit van de premisse dat alle staatsschuld ooit wel eens 

afgelost moet worden. Dat impliceert dat in de toekomst bijkomende inkomsten zullen nodig zijn 

om die schuldaflossing te kunnen financieren. Met andere woorden: voor Ricardo is staatsschuld 

niets anders dan uitgestelde belasting. Consumenten houden daarmee rekening in hun huidige 

consumptiebeslissingen26, en dat zorgt ervoor dat tijdelijke consumptie-impulsen vanuit de 

overheid minder efficiënt zijn: aangezien de consument weet dat het toekomstige inkomen lager 

zal liggen door hogere belastingen, is hij veeleer geneigd om de huidige overheidssteun te 

sparen voor later. Anders gezegd: de hoge uitgaven van de overheid zijn niet zo efficiënt als 

remedie voor de vraaguitval, omdat ze bij consumenten vooral leiden tot een verhoogde 

spaarquote, niet tot een verhoogde consumptiequote (Verbon 2008: 17). Toch lijkt monetaire 

financiering voor de meeste overheden de meest plausibele optie om, op het basisniveau van 

vraag en aanbod, op de crisis te reageren. 

 

1.4.3.2.  Een uitdijende staatsschuld 

Eén van de grootste argumenten die door tegenstanders van keynesiaans beleid naar voren 

wordt geschoven, is dat overheidsstimulatie zorgt voor een immer uitdijende staatsschuld. 

Wanneer bedragen in de economie worden gepompt die soms een pak hoger zijn dan het bbp, 

leidt dat tot een extreem zware last op de schouders van de toekomstige generaties. Een 

dergelijke opbouw van overheidsschuld is echter perfect te rechtvaardigen binnen het concept 

van risicodeling: zowel meevallers als tegenvallers moeten over verschillende jaren worden 

gespreid. Dat er nu moet worden geïnvesteerd om het economische stelsel weer op de rails te 

krijgen, betekent dat er, wat de toekomst betreft, beroep zal moeten worden gedaan op de 

solidariteit van de toekomstige generaties. Zij moeten de nu gemaakte overheidsschuld dan 

aflossen door hogere belastingen.  

 

Het concept van risicodeling mag echter geen vrijgeleide zijn voor overdreven hoge financiële 

injecties: jongere generaties hebben wellicht geen onbeperkte solidariteit, en zouden weleens de 

wijk kunnen nemen naar het buitenland als de belastingsdruk te hoog wordt. Bovendien heeft 

                                                             
26 Daarmee stemt de visie van Ricardo overeen met de levenscyclushypothese van Franco Modigliani, die 
het intertemporele karakter van consumptiebeslissingen benadrukt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Keynes, die enkel de korte termijn beschouwt en elke langetermijnvisie weigert, stelt Modigliani dat 
consumenten naast hun huidige inkomen ook rekening houden met het toekomstige inkomen. Daarnaast 
houden ze ook rekening met de consequenties van hun huidige consumptiegedrag voor de toekomstige 
mogelijkheden qua consumptie (Heylen 2004: 137-138). 
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een overdreven hoge staatsschuld implicaties voor de geloofwaardigheid van een overheid: een 

overheid moet altijd in staat zijn (of dat op z’n minst lijken) om haar schulden terug te betalen. 

 

1.4.3.3.  “Timely, temporary and targeted”: het belang van een goede en tijdige exitstrategie 

De belangrijkste uitdaging voor de overheid is met het organiseren van een (zo) efficiënt 

(mogelijk) stimuleringsbeleid nog niet voorbij: op tijd stoppen – niet te vroeg, maar zeker ook 

niet te laat – met dat stimuleringsbeleid is minstens even belangrijk. De overheid moet immers 

in gedachten houden dat maatregelen “timely, temporary and targeted” zijn (Van Ewijk & 

Teulings: 144). We willen hier even stilstaan bij enkele kernpunten van een goede exitstrategie. 

 

De correcte timing van het terugschroeven van maatregelen is daarbij zonder twijfel het 

belangrijkst. De exitstrategie mag de huidige vraag niet schaden, iets wat bijvoorbeeld wél in de 

Grote Depressie van de vroege jaren dertig is gebeurd: het beleid werd daar te snel weer 

ingetrokken, en de heringevoerde belastingsverhogingen zorgden ervoor dat de economie weer 

de dieperik in ging. Het is echter ook niet de bedoeling dat maatregelen structureel worden: hun 

tijdelijke karakter moet behouden blijven. Van cruciaal belang voor een exitstrategie is ook 

geloofwaardigheid. Het plan moet zowel voor de burgerbevolking als voor beleggers 

geloofwaardig zijn, wil het de economie toelaten zich te herstellen. Dat geldt ook voor de 

voornaamste opdracht van een exitstrategie: het terugdringen van de schuld. Die mag natuurlijk 

niet teruggedreven worden ten koste van de economische groei. 

 

1.5. GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS VOOR DE GEWONE 

BEVOLKING 

De sociale gevolgen van de kredietcrisis zijn uitgebreid en verstrekkend. De gewone burger 

wordt geconfronteerd met werkloosheid, koopkrachtverlies, inflatie, deflatie. In bedrijven valt 

de innovatie stil, en faillissementen zijn de regel. Ook de pensioenen raken in gevaar. De 

Europese Commissie vermeldt drie kanalen waarlangs de financiële crisis de Europese economie 

sinds de herfst van 2008 beïnvloedde: via (1) connecties in het financieel systeem zelf, via (2) 

rijkdom en effecten van zelfvertrouwen op de vraag en via (3) globale handel (European 

Commission 2009: 24).  

 

Het eerste kanaal, connecties in het financiële systeem zelf, weerspiegelt zich in het feit dat de 

waardeverminderingen in Europese banken veel groter blijken te zijn dan de verliezen die 

initieel in Amerika te zien waren. Deze verliezen zullen een grote samentrekking van de 

economische activiteit tot gevolg hebben (European Commission 2009: 24). Het tweede kanaal, 
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effecten van rijkdom en zelfvertrouwen op de vraag, geeft de gevolgen van strengere 

leningvoorwaarden en daling in rijkdom als gevolg van waardevermindering van activa aan. 

Mensen begonnen meer te sparen en de vraag naar duurzame goederen zoals auto’s en 

woningen daalde razendsnel. Dit proces breidde zich uit door onvrijwillige voorraadopbouw, die 

verdere productieverminderingen tot gevolg had (European Commission 2009: 24). Het derde 

kanaal, de globale handel, betreft de ineenstorting van de wereldhandel in het laatste kwartaal 

van 2008. Bedrijfsinvesteringen en de vraag naar duurzame goederen daalden pijlsnel. De 

ineenstorting was dieper dan verwacht door de combinatie van de schok in de vraag, de 

onbeschikbaarheid van handelsfinanciering en een versnelde impact op de handel door 

globalisatie en het bestaan van globale voorraadketens (European Commission 2009: 24). De 

Europese Commissie schat dat de mogelijke economische groei voor de eurozone in 2009 en 

2010 minder dan 1% zal bedragen, en slechts ongeveer anderhalve procent zal bedragen in de 

daaropvolgende jaren (European Commission 2009: 31). 

1.5.1. Werkloosheid 

Een eerste belangrijk gevolg van de kredietcrisis is de toenemende werkloosheid. Bedrijven zijn 

genoodzaakt te besparen en dit vaak onder de vorm van ontslagen. Door faillissementen staan 

nog meer mensen op straat. Deze problemen zijn vooral in de nasleep van de crisis te zien. 

Bedrijven proberen zich zo lang mogelijk staande te houden, maar na verloop van tijd blijken ze 

toch het hoofd niet boven water te kunnen houden. 

 

In de periode voorafgaand aan de zomer van 2007 presteerde de Europese arbeidsmarkt nog 

goed. De tewerkstellingsgraad bedroeg 68% van het totale aantal arbeidskrachten, en raakte 

steeds dichter bij het vooropgestelde doel van 70%. De werkloosheid was gedaald tot rond 7%, 

ondanks een grote stijging in het aantal arbeidskrachten door een toename van het aantal niet-

Europeanen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze daling in werkloosheid heeft niet tot een 

snellere inflatie geleid, wat erop wijst dat het niveau van werkloosheid waarbij arbeidstekorten 

druk op de lonen beginnen uit te oefenen, verminderd was (European Commission 2009: 35). 

 

De arbeidsmarkten begonnen echter te verzwakken in de tweede helft van 2008, een trend die 

zich in 2009 verderzette. In de tweede helft van 2009 bedroeg de werkloosheidsgraad 2,2% 

meer dan de 6,7% van een jaar eerder. De grootste stijgingen waren te zien in landen die een 

grote vermindering in economische activiteit meemaakten. Dit waren vooral de Baltische 

landen, Ierland en Spanje (European Commission 2009: 36). 

 



Hoofdstuk 1. Kroniek van een economische crisis. 31 
 

Het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) publiceert regelmatig 

‘unemployment levels and rates’, die de werkloosheidscijfers in het OECD-grondgebied 

weergeven. In december 2009 bedroeg de werkloosheidsgraad 8,8%, onveranderd in een maand 

tijd, maar wel een flinke stijging tegenover de 7% van het jaar voordien (OECD 2010: 1). Een 

vergelijking tussen eind 2008 en eind 2009 wordt in Figuur 6 weergegeven. In alle landen is een 

stijging van de werkloosheid waar te nemen. 

 
FIGUUR 6: VERGELIJKING VAN DE WERKLOOSHEIDSGRAAD IN EEN AANTAL OECD-LANDEN: DECEMBER 

2009 TEGENOVER DECEMBER 2008 (OECD 2010: 1) 

 

Van Ewijk en Teulings stellen vast dat vooral laagopgeleiden en mannen zwaar getroffen 

worden, vrouwen en hoogopgeleiden blijven meer gespaard van de toenemende werkloosheid. 

Een verklaring daarvoor vinden ze in het feit dat vrouwen vooral in minder zwaar getroffen 

sectoren werken, zoals de zorgsector of het onderwijs. In deze sectoren zal in de toekomst de 

vraag ook steeds groter worden. Mannen zien we dan veeleer in de zwaarst getroffen sectoren, 

zoals de bouw, industrie en financiën (Van Ewijk & Teulings 2009: 113). 

 

Het grootste probleem wordt volgens Van Ewijk en Teulings echter de werkloosheid op lange 

termijn. Kortetermijnwerkloosheid is in niet-crisistijden niet abnormaal. Maar iemand die langer 

werkloos blijft, verliest geleidelijk zijn kwalificaties, en daarenboven gaan zijn technische en 

sociale vaardigheden verloren. Vaak worden langdurig werklozen na een tijd niet meer als 

serieuze sollicitanten beschouwd door werkgevers, en blijven ze zo in de werkloosheid zitten 

(Van Ewijk & Teulings 2009: 114). 



Hoofdstuk 1. Kroniek van een economische crisis. 32 
 

 
FIGUUR 7: DE TOENAME VAN DE WERKLOOSHEID IN ENKELE LANDEN (VAN EWIJK & TEULINGS: 120). 

 

 

1.5.1.1.  Wat kan de overheid doen? 

De overheid kan maatregelen treffen om de werkloosheid tegen te gaan. Ze kan ten eerste 

ontslagbescherming bieden. Werknemers raken zo minder snel hun baan kwijt, maar 

werkgevers kunnen wel minder snel iemand ontslaan indien dat nodig zou zijn. Door het 

bestaan van dergelijke instituties vertraagt het herstel. Er is sprake van hysterese: na een crisis 

gaat de markt op zoek naar een nieuw evenwicht, maar dit proces duurt lang door instituties 

zoals ontslagbescherming. In verschillende landen wordt de werkloosheid anders aangepakt. 

 

In Amerika is er een veel soepeler ontslagrecht dan hier, wat een sneller herstel mogelijk maakt. 

Het is er ook makkelijker voor werkzoekenden om een baan te vinden, en de 

langetermijnwerkloosheid ligt er lager. In Europa is dat veel minder het geval, met Denemarken 

als grote uitzondering. Denemarken heeft dan ook amper ontslagbescherming: dat zorgt op 

korte termijn wel voor een snellere stijging van de werkloosheid (zie Figuur 7), maar toont ook 

een veel sneller herstel op de lange termijn (Van Ewijk & Teulings 2009: 113). 

 

Ten tweede kan de overheid mensen ook aanmoedigen om te gaan werken door ervoor te 

zorgen dat er tussen het nettoloon en de werkloosheidsuitkering een substantieel verschil 

is. Een derde mogelijkheid is het promoten van het onderwijs. Een nieuwe studie aanvatten 
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wordt aantrekkelijker dan de arbeidsmarkt betreden als er niet veel banen beschikbaar zijn 

(Van Ewijk & Teulings 2009: 113). 

1.5.2. Koopkrachtverlies 

In tijden van recessie daalt de koopkracht. Met koopkracht verwijst men naar de hoeveelheid 

goederen en diensten die men kan kopen met een bepaalde hoeveelheid geld. Koopkrachtverlies 

kan bijvoorbeeld optreden als de prijzen van goederen en diensten stijgen, maar het inkomen 

gelijk blijft. Dit wordt ook inflatie genoemd. Het koopkrachtverlies dat door deze crisis is 

opgetreden, heeft twee verschillende oorzaken. In 2008 was vooral de hoge inflatie een 

probleem: het reële nettoloon daalde met 1,3% en de nominale loonstijging van 3,1% werd 

volledig tenietgedaan door de toenemende inflatie. In 2009 was de stijgende werkloosheid op de 

arbeidsmarkt de oorzaak van het koopkrachtverlies (Trends, 20 oktober 2009). 

 

GfK Geomarketing, een bedrijf dat diensten en producten met betrekking tot geomarketing 

levert,  bestudeert jaarlijks de veranderingen qua koopkracht in de Europese regio. Koopkracht 

wordt gemeten via het beschikbaar inkomen per hoofd na aftrek van belastingen. De cijfers 

weerspiegelen het nominale beschikbare inkomen, er werd dus niet gecorrigeerd voor inflatie 

(GfK Geomarketing 2009). In de huidige crisis daalde de gemiddelde Europese koopkracht 

ongeveer met €800 (zie Bijlage 1.1.). Als we de Europese landen apart bekijken, zijn vooral 

Ierland en IJsland hard getroffen door de crisis (GfK Geomarketing 2009). De koopkracht van 

België daalde lichtjes (ongeveer 2%) vergeleken met de andere Europese landen (GfK 

Geomarketing 2009). 

 

Vooruitziende consumenten denken na over hun inkomen in hun ganse leven en zijn gevoelig 

voor onzekerheid. Tijdens een recessie worden mensen terughoudender in hun bestedingen, 

want op lange termijn is er een lager loon, lager pensioen en een grotere kans op werkloosheid 

in het vooruitzicht. De consument zal dus minder uitgeven en extra sparen. Hoewel deze 

consument niet gevoelig is voor een tijdelijk extra inkomen, is hij dat wel voor een tijdelijk 

lagere prijs. Als een product tijdelijk een lagere prijs krijgt, zal hij dit kopen, omdat hij aan de 

toekomst denkt. Niet elke consument is echter zo vooruitdenkend. Het dagelijks inkomen en 

dagelijkse meevallers zijn dan wel belangrijk (Van Ewijk & Teulings 2009: 139). In de huidige 

crisis lijken veel mensen een eerder niet vooruitkijkende positie te hebben ingenomen. Men 

blijft initieel consumeren alsof er geen crisis plaatsvindt, zonder rekening te houden met het 

verlies aan vermogen. De verminderde consumptie komt maar langzaam op gang. 
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FIGUUR 8: GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE GLOBALE INFLATIE (IMF 2010A: 4). 

 

Koopkracht daalt als er inflatie is. Het is dus interessant de evolutie van de inflatie te volgen, als 

weerspiegeling van de koopkracht. Het IMF meldt in zijn WEO-update van 26 januari 2010 dat 

inflatie in de meeste economieën onderdrukt zal blijven (zie Figuur 8). In ontwikkelde 

economieën wordt verwacht dat de inflatie (headline inflation) van 0% naar 1,25% zal stijgen in 

2010, aangezien stijgende energieprijzen de vertragende arbeidskosten meer dan genoeg 

compenseren. In ontwikkelingseconomieën wordt een inflatie van 6,25% in 2010 verwacht, 

door hun grotere economische zwakte en stijgende kapitaalstromen (IMF 2010a: 4). 

1.5.3. Innovatie in bedrijven valt stil 

Bedrijven besparen in moeilijke economische tijden niet enkel op arbeidskrachten. Eén van de 

eerste vlakken waarop investeringen teruggeschroefd worden, is Research & Development. Op 

korte termijn is dit onderdeel niet noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Het is dus 

een gemakkelijke manier om kosten te besparen, zolang het maar tijdelijk is. Op de lange termijn 

is ontwikkeling echter noodzakelijk voor het voortbestaan van het bedrijf. Een bedrijf dat niet 

innoveert en geen nieuwe producten op de markt brengt is ten dode opgeschreven.  

 

Zoals in Figuur 9 hieronder te zien is, zijn de financiële markten sinds het faillissement Lehman 

Brothers volledig in de war. De volatiliteit op de beurs toont de ongeziene stijging van het 

beleggingsrisico. Dit risico weerspiegelt zich in de veel hogere risico-opslagen voor 
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bedrijfsobligaties op de tweede grafiek (7 à 8%). Bedrijven raken dus enkel aan meer vreemd of 

eigen vermogen voor innovatie tegen hoge kosten (Bijlsma, van der Horst & Kok 2009: 61). 

 
FIGUUR 9: VOLATILITEIT VAN DE AANDELENMARKT EN RISICO-OPSLAG VAN BEDRIJFSLENINGEN 

(BIJLSMA, VAN DER HORST EN KOK 2009: 61). 

 

1.5.4. Pensioenen 

Een vierde negatief gevolg van de kredietcrisis heeft betrekking op de pensioenen. Veel mensen 

hebben hun geld in pensioenfondsen geïnvesteerd en hadden er ook het volste vertrouwen in 

dat dit een goede investering was. Pensioenfondsen zijn echter voor een gedeelte van hun 

vermogen actief op de beurs. Als het dan tijdens de crisis slecht gaat op de beurs, dalen de 

aandelen en gaat veel van het geïnvesteerde kapitaal verloren. Bovendien daalt ook de rente. In 

Nederland ging bijvoorbeeld 200 miljard euro aan pensioengeld verloren (Van Ewijk & Teulings 

2009: 149). Dit bedrag was een derde van het totale inkomen van alle Nederlandse huishoudens 

(Van Ewijk & Teulings 2009: 149). Momenteel hebben in Nederland meer dan de helft van de 

pensioenfondsen te weinig middelen (Van Ewijk 2009: 1). In veel landen worden herstelplannen 

opgesteld om het toekomstige tekort aan pensioengeld weg te werken. De grote vraag is of de 

pensioenfondsen de vooropgestelde pensioenen moeten uitbetalen zoals ze voor de crisis 
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hadden beloofd, of de uitgekeerde pensioenen moeten aanpassen om de komende generaties 

niet te veel te belasten (Van Ewijk 2009: 1). 

 

1.5.5. Recente ontwikkelingen 

Het IMF publiceerde in januari een update van de World Economic Outlook. Daarin stelt men 

vast dat de globale economie een sneller herstel blijkt te hebben ingezet dan verwacht. Figuur 

10 (links) geeft de groei van het globale BNP weer, dat met verschillende snelheden groeit. Men 

verwacht dat in 2010 de globale output met 4% zal stijgen, wat driekwart procent meer is dan 

het verwachte percentage van oktober 2009 (IMF 2010a: 1). 

 

FIGUUR 10: GLOBALE GROEI VAN HET BNP (LINKS); INDICATOREN IN VERBAND MET PRODUCTIE EN 

EXPORT (RECHTS) (IMF 2010A: 1). 

 

Ook de globale productie en handel herstelden zich in de tweede helft van 2009 (zie Figuur 10 

rechts). Zowel op het financiële als het algemeen-economische vlak groeide het vertrouwen 

terug, gesteund door buitengewone steunmaatregelen (IMF 2010a: 1). Naast een buitengewoon 

monetair (lage interesten) en fiscaal beleid (zie 1.4.) was ook het herstel van de publieke steun 

in de financiële sector van groot belang om de negatieve feedbacklus tussen de financiële en 

reële sector te verbreken (IMF 2010a: 3). Ondanks de positieve vooruitzichten waarschuwt men 

in de WEO-update dat verdere beleidsinspanningen nodig zijn om het herstel te behouden en 

dan men zich moet voorbereiden op een goede exitstrategie (IMF 2010a: 5). 
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Bijlage 1.1. 
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HOOFDSTUK 2 

DE ECONOMISCHE CRISIS: EEN OORZAAK-GEVOLGMODEL 

2.0. SYNOPSIS 

Op basis van de kroniek die we in het vorige hoofdstuk schetsten, proberen we ons in dit 

tweede hoofdstuk een beeld te vormen van hoe al die verschillende gebeurtenissen, concepten 

en bedreigingen op elkaar hebben ingewerkt om tot een wereldwijde kredietcrisis van deze 

grootteorde te leiden. Daartoe introduceren we eerst we de theorie van het systeemdenken 

(2.1.), een holistische conceptuele denkwijze waarbij wordt uitgegaan van de premisse dat 

geen enkel feit op zichzelf staat: alles wordt gedreven door iets anders, en is op zijn beurt weer 

de katalysator voor een andere gebeurtenis. Met die methodologie in het achterhoofd 

presenteren we in 2.2. dan ons eigen oorzaak-gevolgmodel van de huidige economische crisis. 

Van de real estate bubble tot het opdrogen van de interbancaire markt, van het 

overheidsingrijpen tot het systemische risico, van de aangepaste IFRS-normen tot de val van 

Lehman Brothers: alle elementen hebben allemaal op elkaar ingewerkt en elkaar afgezwakt dan 

wel versterkt. Eerst stellen we het model in zijn geheel voor (2.2.1.), daarna delen we het ter 

wille van de duidelijkheid op in zeven grote onderdelen (2.2.2.) die we van naderbij gaan 

bestuderen. 

 

2.1. SYSTEEMDENKEN: EEN HOLISTISCHE MANIER VAN DENKEN27 

2.1.1. Systeemdenken: een definitie 

Systemics, in het Nederlands ‘systeemdenken’, is een combinatie van twee woorden: system en 

cybernetics. De system theory is de wetenschap over delen en gehelen en hoe we daarmee 

moeten omgaan, terwijl cybernetics de wetenschap is die zich bezighoudt met het functioneren 

van een systeem. Het komt er dus op neer dat systeemdenken probeert te begrijpen hoe dingen 

elkaar beïnvloeden binnen een geheel. Systeemdenken voorziet in een methodologie om na te 

denken over hoe complexe systemen functioneren als een geheel, en hoe we die complexe 

systemen kunnen controleren. Bij de analyse van systemen moeten we in het achterhoofd 

                                                             
27 De tekst in deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op een gastcollege van Mike van de Wijnckel op 8 
december 2009 over het concept systeemdenken, in het kader van het vak Strategisch 

Management/Algemeen Beheer (titularis: prof. dr. Aimé Heene, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Universiteit Gent, academiejaar 2009-2010, eerste semester). 
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houden dat de mens deze systemen zelf creëert. De onderzoeker bepaalt welke elementen of 

variabelen tot een systeem behoren en welke niet. 

 

De methodologie van het systeemdenken ontstond in de tweede helft van de twintigste eeuw, en 

vindt zijn oorsprong in de sociologie, biologie, economie en psychologie. Het is een universele 

denkwijze, die op verschillende gebieden toepasbaar is. Daar ligt ook de grote uitdaging van het 

systeemdenken: een an sich louter theoretisch concept op een goede manier kunnen omzetten in 

de praktijk. Dat is een taak voor het management: zorgen voor een efficiënte uitvoering en 

implementatie van het systeem. Daarbij is controle een kernbegrip, maar controle mag niet 

dwingend zijn: het systeem is idealiter zelfregulerend, waarbij de verschillende actoren zichzelf 

controleren. Daarbij wordt het systeem fundamenteel gekenmerkt door feedbackstructuren en 

interacties. Er zijn twee soorten interacties mogelijk: één waarin de twee actoren correleren en 

er een positieve interactie is, en één waarin er een negatieve interactie is tussen twee elementen. 

Het basisprobleem in deze wetenschap is de complexiteit van systemen. Een complex probleem 

vereist vaak een complexe oplossing. Het adagium “keep it simple” gaat hier dus niet op. 

2.1.2. Systemische modellen 

Wanneer we aan de hand van deze methodologie over problemen gaan nadenken ontstaat een 

model met zeer veel verschillende verbindingen. Het systeem is dus complex, maar men doet er 

beter aan deze complexiteit te erkennen en te simuleren, dan het bestaan ervan te ontkennen. In 

een dergelijk complex systeem heeft elke variabele een effect op andere variabelen. Dit effect 

kan positief of negatief zijn. Belangrijk zijn ook de feedbacklussen, die een groot deel van de 

interacties teweegbrengen. 

 

Bij het opstellen van een oorzaak-gevolgmodel van de huidige crisis hebben we het 

systeemdenken als referentiekader gebruikt. De verschillende oorzaken en gevolgen staan niet 

op zich, maar in relatie tot elkaar. Er is een onderlinge wisselwerking tussen de verschillende 

factoren die van invloed waren tijdens de crisis. De interactie en feedback tussen de elementen 

moet centraal staan. De werkelijkheid beschouwen we als een systeem van variabelen die 

invloed op elkaar uitoefenen. 

 

Zowel de methodologie van het systeemdenken als ons model baseren zich op het holistische 

denkpatroon dat de karakteristieken van een systeem niet kunnen worden verklaard als louter 

de som van de verschillende onderdelen. Het geheel is net méér dan de som van de delen. Ons 

model, dat in de volgende paragraaf uit de doeken wordt gedaan, is een open systeem. Het staat 

onder voortdurende impulsen van buitenaf, en is daardoor onderhevig aan continue 



 

Hoofdstuk 2. De economische crisis: een oorzaak-gevolgmodel. 40 
 

verandering. Via een systemische aanpak poogden we de crisis te bestuderen als een geheel met 

een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. 

 

2.2. EEN SYSTEMISCH OORZAAK-GEVOLGMODEL VAN DE CRISIS 

De huidige economische crisis is bij uitstek een systemische crisis gebleken: nog meer dan tijdens 

de Grote Depressie van de jaren dertig werd de diepte van de recessie bepaald door het op 

elkaar inwerken van verschillende wederzijds elkaar versterkende factoren. Wie een volgende 

crisis wil voorkomen, moet de huidige crisis dan ook grondig bestuderen, en dat op (minstens) 

drie verschillende vlakken: 

(1) Welke factoren hebben de huidige crisis veroorzaakt, en welke gevolgen heeft 

dat met zich meegebracht? 

(2) Welke factoren beïnvloeden elkaar, en in welke richting werkt dat verband? 

(3) Hoe kunnen verbanden of invloeden die een nadelig effect hebben op de recessie 

of het systeemrisico worden afgezwakt of uitgeschakeld? 

Die drie vlakken proberen wij dan ook zo goed mogelijk te behandelen in onze analyse van de 

crisis en het model dat hier wordt gepresenteerd. 

2.2.1. Totstandkoming en voorstelling van het model 

Het oorzaak-gevolgmodel dat wij in dit hoofdstuk voorstellen is een model dat we zelf hebben 

gecreëerd, op basis van de (logischerwijze bijzonder recente) literatuur die tot nu toe over de 

crisis is verschenen. Uiteraard streeft dit model noch volledigheid noch onbetwistbaarheid na: 

een dergelijk systemisch model kan nooit geheel volledig zijn omdat het een vereenvoudigd 

beeld van de werkelijkheid biedt. In ons model namen we enkel de factoren op die volgens onze 

visie belangrijk genoeg waren om het systeem achter de kredietcrisis te begrijpen. Dat is meteen 

ook één van de grootste beperkingen van het model: er zullen steeds factoren zijn die onterecht 

in het model afwezig blijven, omdat ze niet of onvoldoende werden onderkend. Bovendien werkt 

de crisis tot op vandaag nog na, en is de stroom aan (wetenschappelijke) artikels en analyses nog 

maar net op gang gekomen. Elke dag verschijnen er nieuwe visies, nieuwe meningen die telkens 

een impuls geven aan het maatschappelijke debat omtrent de oorzaken en gevolgen van de crisis 

– in verband met hoe het in de toekomst verder moet is de polemiek zo mogelijk nog sterker. 

Onbetwistbaar zal dit model daarom ook nooit zijn, en om dezelfde reden is het ook nooit áf. Het 

is een statische foto van een dynamisch, macro-economisch financieel systeem, en een sterk 

vereenvoudigd beeld van een veel complexere werkelijkheid. 
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Het volledige model stellen we u voor op de volgende pagina. Logischerwijze lijkt het ganse 

plaatje op een schier onontwarbare knoop van rechthoeken (die staan voor gebeurtenissen en 

dynamieken in het financiële systeem), cirkels (die de “hoofdrolspelers” van de crisis 

voorstellen) en vooral: erg veel pijlen (verbanden). Het model maakt dan ook duidelijk waarom 

we deze crisis ook steeds een systemische crisis zullen noemen: net zoals alle financiële 

instellingen door het proces van globalisering tegenwoordig met elkaar zijn verbonden, komt 

elke gebeurtenis voort uit een andere, en leidt ze tot een nog andere.  
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FIGUUR 11: EEN OORZAAK-GEVOLGMODEL VAN DE ECONOMISCHE CRISIS (EIGEN ONTWERP). 
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2.2.2. De verschillende onderdelen van het model 

Om op een zo duidelijk mogelijke manier te kunnen uiteenzetten hoe dit model is opgebouwd, en 

welke dynamieken erin zijn samengebracht, hebben we ons oorzaak-gevolgmodel opgesplitst in 

zeven ”sectoren”: 

• In de eerste twee sectoren van ons oorzaak-gevolgmodel bespreken we kort de 

voorgeschiedenis van de crisis, die in het globale schema wordt voorgesteld door de 

pijl bovenaan en de rechthoeken links onderaan. Omdat die voorgeschiedenis met de 

“kroniek” van het vorige hoofdstuk al uitgebreid werd behandeld, beperken we ons in dit 

hoofdstuk tot het herhalen van de belangrijkste punten, nodig voor het begrijpen van het 

globale schema. 

• Het volgende onderdeel behandelt de directe aanleiding: de val van Lehman 

Brothers, de Amerikaanse zakenbank die in september 2008 failliet ging en zo bijna het 

doodsvonnis van het hele financiële systeem tekende. Ook dit kwam overigens al in 

hoofdstuk 1 aan bod. 

• Die val van Lehman Brothers leidde tot een macro-economische neerwaartse spiraal, 

die rechts wordt gevisualiseerd. Hoe het faillissement voor verstrekkende gevolgen 

zorgde, bespreken we in de vierde sector van ons model. 

• We ronden de bespreking van ons oorzaak-gevolgmodel af met drie modelonderdelen 

die de “hoofdrolspelers” van de crisis in ons model bespreken: de banken, de overheid 

en de ondernemingen, die we vanuit het oogpunt van het gefaalde corporate-

governancesysteem benaderen. 

In de behandeling van de zeven sectoren van ons oorzaak-gevolgmodel zullen we dikwijls 

onvermijdelijk moeten door- of terugverwijzen: heel wat elementen in ons model worden elders 

in deze scriptie besproken. Hier worden al die elementen samengebracht. 

 

2.2.2.1.  De voorgeschiedenis (1): hoe de real estate bubble en overdreven risico’s het 

bankensysteem bedreigen 

We beginnen ons verhaal in dit model lang voor de eerste tekenen van de crisis uiterlijk 

zichtbaar werden. In hoofdstuk 1 toonden we al hoe aan het begin van het decennium de 

Amerikaanse huizenmarkt boomde. De wisselwerking tussen de stijgende vraag naar huizen 

enerzijds en het feit dat steeds meer mensen toegang kregen tot hypotheekleningen anderzijds 

leidde tot het ontstaan van een vastgoedzeepbel, de zogenaamde real estate bubble (zie 1.2.). 

Meer hypotheken betekende voor banken ook meer risico, maar ook meer rendement: de 

banken gingen dus gretig op zoek naar nieuwe hypotheekleners. Dat tomeloze risico konden ze 

zonder veel problemen lopen: een bank wordt net gekenmerkt door een behoorlijk laag eigen 

vermogen en een hoge graad van leverage op basis van spaartegoeden van individuele 
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spaarders. Toezichthouders stelden daarom regels op die banken ertoe verplichtten om een 

bepaald percentage eigen vermogen in te brengen en op de balans te houden als kapitaalbuffer 

voor het geval er iets fout zou lopen. Op die manier hoopte men een soort moreel risico te 

creëren: banken zouden voorzichtiger omgaan met het spaargeld als het ook risico’s inhield voor 

hun eigen vermogen. Creatieve bankiers vonden echter al snel een uitweg: door risicovolle 

hypotheekleningen te verknippen en opnieuw samen te plakken kon men schijnbaar 

betrouwbare pakketjes leningen samenstellen, die konden worden doorgesluisd naar 

pensioenfondsen, particulieren en… andere banken. Dat knip-en-plakwerk staat bekend als het 

originate-and-distributemodel. Het concept waarbij activa worden samengevoegd en 

verkocht als verhandelbare effecten heet securitisatie (zie 1.1.4.). Doordat banken alle 

risicovolle leningen zo van hun balans hadden gehaald (of beter: méénden van hun balans te 

hebben gehaald) moesten ze minder eigen vermogen aanhouden, en hadden ze dus ook minder 

belang bij het systematisch controleren van de kwaliteit van hun leningen: het morele risico 

waar toezichthouders zo op hadden gerekend nam af. Bij hun pogingen om hun balans op te 

blinken kregen de banken overigens de steun van de credit rating agencies (CRA’s, zie 3.1.2.), 

die hen tegen betaling graag uitlegden hoe ze hun effecten het best samenstelden om de 

begeerde AAA-rating te krijgen.  

 

 
FIGUUR 12: VOORGESCHIEDENIS VAN DE CRISIS - EEN DETAIL VAN HET OORZAAK-GEVOLGMODEL (1). 

 

Uiteindelijk tekenden de banken zo vooral hun eigen doodsvonnis: de herverpakte 

hypotheekleningen werden door banken ook doorverkocht aan andere banken, die door de 

securitisatie niet langer wisten hoe risicovol die leningen waren. Toen Lehman Brothers als 

eerste bank zwaar in de problemen kwam, werd opeens duidelijk dat geen enkele bank nog 

veilig was. Door het verdwijnen van het wederzijdse vertrouwen droogde de interbancaire 
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markt op, en de massale waardeverminderingen op de balansen van de banken zorgden ervoor 

dat de banken het slachtoffer werden van het “wondersysteem” dat ze zelf hadden gecreëerd. 

 

2.2.2.2.  De voorgeschiedenis (2): de macro-economische wetten overwonnen? 

Een tweede aspect in de voorgeschiedenis van deze crisis zijn een aantal macro-economische 

elementen, die de crisis versterkten op verschillende vlakken.  

 
FIGUUR 13: VOORGESCHIEDENIS VAN DE CRISIS – EEN DETAIL VAN HET OORZAAK-GEVOLGMODEL (2). 

 

Ten eerste werden in de voorbije jaren een aantal boekhoudregels aangepast. Het gaat hierbij 

vooral om de IFRS-normen i.v.m. “fair value measurement”. Deze verandering hield in dat 

bepaalde financiële instrumenten sinds juni 2005 niet meer aan historische kostprijs 

gewaardeerd werden, maar aan ‘fair value’, d.w.z. actuele marktwaarden. Deze techniek zorgt 

vooral voor problemen als de markt voor een bepaald actief wegvalt, en er geen marktwaarde 

meer is waaraan men kan waarderen. 

 

Het economische leven in het verleden werd getekend door golfpatronen. Zowel op korte als 

lange termijn zijn een aantal patronen vast te stellen: conjunctuurgolven en kondratieffcycli. 

Op basis van historische informatie kan niet voorspeld worden wanneer een volgende periode 

van laagconjunctuur of recessie zich zal voordoen en of er al dan niet nog één zal plaatsvinden. 

Toch dient men er steeds rekening mee te houden dat zo’n omslag zich te allen tijde kan 

voordoen, iets wat sommige actoren in de crisis leken te vergeten. Men dacht dat de opwaartse 

spiraal steeds verder zou blijven gaan, en men vergat de diepe val die erop zou kunnen volgen. 

 

Het derde en laatste aspect is de globalisering en internationalisering van het economische 

leven. Dit komt op verschillende manieren tot uiting. Aan de ene kant zien we dat kapitaal van 
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ondernemingen aan verschillende eigenaars in verschillende landen toebehoort. Aan de andere 

kant is er ook de opkomst van transnationale en multinationale ondernemingen. Dalende 

transport- en communicatiekosten versterkten deze evolutie. Globalisering en 

internationalisering hebben naast hun positieve gevolgen ook een aantal negatieve effecten. Het 

steeds complexer worden van de economische wereld leidde ertoe dat managers (van 

ondernemingen in het algemeen en de banken in het bijzonder) geen overzicht meer hadden 

over hun bedrijf en hun producten. Ze hadden de controle over het welzijn van hun bedrijf niet 

meer in eigen handen: er speelden te veel externe factoren mee.  Het beleid van een 

internationaal bedrijf wordt vaak over de landsgrenzen heen gevoerd en kan zo minder 

beïnvloed worden door nationale politiek. Het bestuur van dergelijke bedrijven kan handelen 

naar eigen goeddunken. Wanneer persoonlijk winstbejag de bovenhand krijgt en corporate-

goveranceregels niet efficiënt blijken, staan de nationale overheden grotendeels machteloos. 

Sommige ondernemingen groeien zodanig dat hun totale productie die van bepaalde landen 

overschrijdt. Samen met die stijgende productie, groeit ook hun macht. 

 

Deze drie elementen hadden elk hun invloed op het falen van het corporate-governancemodel 

en de moeilijkheden bij de banken. De veranderde boekhoudregels bespraken we reeds in 

hoofdstuk 1.1.1. en de conjunctuur- en kondratieffgolven in hoofdstuk 1.1.3. Het aspect 

globalisering en daarmee samengaand internationalisering komt vooral in de hoofdstukken over 

systeemrisico aan bod, met name paragrafen 3.4.1 en 4.4. 

 

2.2.2.3.  De val van Lehman Brothers: de directe aanleiding voor de crisis 

 
FIGUUR 14: HOE DE VAL VAN LEHMAN BROTHERS DE CRISIS IN GANG ZETTE – EEN DETAIL VAN HET 

OORZAAK-GEVOLGMODEL (3) 
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De val van Lehman Brothers kan als de directe aanleiding tot  de bankencrisis gezien worden. De 

bank had in de zomer van 2008 een zwakke kapitaalpositie, bezat veel subprimehypotheken en 

was sterk afhankelijk van kortetermijnfinanciering. Op 15 september 2008 vroeg Lehman 

Brothers het faillissement aan. Het bedrijf had een schuld van 615 miljard dollar. Door zijn 

interconnecties met andere banken in de wereld, zette het failissement van Lehman Brothers 

een rimpeleffect in werking, dat vele banken fataal zouden worden.  Fondsen op de geldmarkt 

leden verliezen en de prijs van credit default swaps schoot de hoogte in.  

 

Lehman Brothers ervoer net als andere banken problemen toen de real estate bubble barstte. 

De bank bezat subprimehypotheken die niet terugbetaald werden, en deed mee aan securitisatie 

en knip- en plakwerk, net al de rest van de bankensector. De moral hazard-problemen konden 

niet uit de weg geruimd worden en managers namen steeds grotere risico’s met andermans geld.  

Lehman Brothers had een bankcultuur gekenmerkt door kortetermijnvisie en bonusblindheid. 

Ook kredietbeoordelaars deden hun duit in het zakje. De credit rating agencies speelden een 

dubbele rol, enerzijds door het beoordelen van financiële producten van Lehman Brothers, en 

anderzijds door advies te verlenen hoe men een bepaalde rating kon verkrijgen. Er was duidelijk 

sprake van belangenconflicten, al leek men dat op het moment zelf niet goed te beseffen. Het 

bovenstaande maakt duidelijk dat ook bij Lehman Brothers een faling van het corporate-

governancebeleid plaatsvond. Topmanagers waren onvoldoende in staat de risico’s in de 

banksector juist in te schatten. De focus op de belangen van alle stakeholders verschoof naar een 

focus op eigenbelang en winstbejag. 

 

De val van Lehman Brothers heeft  macro-economische gevolgen. Zo raakten andere banken 

diep in de problemen. De interconnecties in de bankenwereld en de hoge graad van 

besmettingsgevaar leiden tot een wereldwijde crisis bij de banken. Het wantrouwen op de 

interbancaire markt stijgt, en leidt tot een volledige opdroging van deze interbancaire markt. 

Geen enkele bank wil nog geld lenen aan andere banken, uit angst voor een faillissement. De 

opdroging van deze markt, die nochtans broodnodig is voor de dagdagelijkse transacties in de 

bankenwereld, zorgde voor een volledige stilstand in de sector. 

 

In hoofdstuk 1.3.2 werd de val van Lehman Brothers reeds uitgebreid besproken. De 

kredietbeoordelaars komen aan bod in paragrafen 3.1.2 en 4.1.2. De verdere macro-

economische gevolgen worden meteen hierna in dit hoofdstuk behandeld. 
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2.2.2.4.  De macro-economische neerwaartse spiraal na de val van Lehman 

Met de val van Lehman Brothers werden de moeilijkheden binnen de bankensector opeens 

duidelijk: plots bleken alle banken onbetrouwbare kredieten te bezitten, waardoor de financiële 

instellingen erg wantrouwig werden als het om het verstrekken van kredieten gaat. Dat was in 

eerste instantie vooral problematisch voor de banken zelf: hun financiële beleid werd net 

gekenmerkt door ultrakortetermijnleningen (soms zelfs voor slechts één dag) bij andere banken, 

voor erg hoge bedragen. Nu er geen vertrouwen meer was in elkaars kredietwaardigheid, 

droogde die interbancaire markt op en nam de rente hand over hand toe. Het wantrouwen 

sloeg ook over op leningen buiten de bankensector: bedrijven bleken steeds moeilijker aan 

kredieten te geraken, en raakten in liquiditeitsproblemen. De neerwaartse spiraal zette zich 

op het ondernemingsniveau op twee verschillende vlakken door: de innovatie viel stil doordat 

bedrijven geen leningen meer kregen om investeringen te doen, en door de dalende consumptie 

ten gevolge van de wereldwijde vraaguitval namen ook de inkomsten van de ondernemingen 

sterk af. Die twee evoluties versterkten elkaar, en brachten tal van ondernemingen aan de rand 

van de afgrond. Het aantal faillissementen steeg steeds sneller, en dat had ook rechtstreekse 

gevolgen voor de gewone burger (cf. hoofdstuk 1.5.): de werkloosheid steeg, terwijl de 

koopkracht afnam. 

 

De overheden stonden onder grote druk om daartegen 

actie te ondernemen, en dat op alle niveaus: de banken 

hadden financiële steun nodig om na de massale 

waardeverminderingen niet over de kop te gaan, de 

bedrijven moesten op kunnen tornen tegen het gebrek aan 

investeringskredieten en de massale vraaguitval, en de 

gezinnen kregen steeds meer te lijden onder de gevolgen 

van de crisis en vreesden voor hun spaargeld. Een eerste 

overheidsingreep bestond (noodgedwongen) uit het 

garanderen van de spaartegoeden van individuele 

beleggers. Op die manier werd een run on the bank 

vermeden, zodat die klip alvast werd omzeild. Voor de 

overheid betekende de crisis echter een financiële spagaat: 

terwijl de uitgaven hand over hand toenamen (naast de 

overheidsgaranties steeg bijvoorbeeld ook het aantal 

uitkeringen door de hogere werkloosheid), namen de 

inkomsten net af (zo waren de belastingsinkomsten lager). 

In tal van landen steeg de staatsschuld zo tot recordhoogtes. 

FIGUUR 15: DE NEERWAARTSE MACRO-

ECONOMISCHE SPIRAAL - EEN DETAIL 

VAN HET OORZAAK-GEVOLGMODEL (4) 
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2.2.2.5.  De hoofdrolspelers (1): de banken 

Bij het behandelen van de “hoofdrolspelers” van deze economische crisis kunnen we natuurlijk 

niet voorbijgaan aan de banken. In elk onderdeeltje van het model spelen ze een rol, en zij zijn 

het ook die de wereldwijde recessie hebben ingezet. Ze hadden een rol in de real estate bubble, 

speelden een gevaarlijk spel door samen te werken met de kredietbeoordelaars om hun 

risicovolle gesecuritiseerde kredieten een hoge rating te bezorgen, en hadden met Lehman 

Brothers ook de directe aanleiding van de crisis in hun rangen.  

 
FIGUUR 16: DE BANKENSECTOR – EEN DETAIL VAN HET OORZAAK-GEVOLGMODEL (5) 

 

De banken zijn ook verbonden met de twee andere hoofdrolspelers van ons model: het 

corporate-governancefalen, en het overheidsbeleid. De regels voor deugdelijk bestuur 

(corporate governance) werden met voeten getreden door de interne bankcultuur, die er 

essentieel één was van kortetermijndoelstellingen en een overdreven fixatie op bonussen. 

Het overheidsbeleid schoot dan weer te kort door de tendens van deregulering in het kielzog 

van de (neo)liberale strekking in de economie, een gebrek aan beslissingskracht van de 

regulatoren en controle-instanties en de te beperkte wetgeving in verband met 

kapitaalvereisten.  

Het overheidbeleid werd al eerder behandeld in het vorige hoofdstuk (1.4.), voor de interne 

bankcultuur verwijzen we door naar 3.3. in het volgende hoofdstuk. De problemen met de 

controle-instanties worden in datzelfde hoofdstuk besproken (3.1.). 
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2.2.2.6.  De hoofdrolspelers (2): de overheid 

De tweede hoofdrolspeler van ons model is de overheid: zoals intussen al in de behandeling van 

de verschillende delen van dit model is gebleken, is de rol van de overheid bijzonder groot 

gebleken in de aanpak van de crisis. Tegelijk hoort het overheidsbeleid echter ook thuis in het 

lijstje van oorzaken van diezelfde crisis: het beleid schoot immers op specifieke gebieden zwaar 

te kort en kon de banken er niet van weerhouden zich in moeilijkheden te werken. De 

problemen bij de toezichthouders speelden zich vooral af op volgende gebieden: 

• een gebrek aan communicatie en samenwerking; 

• een gebrek aan overzicht op het volledige macro-economische plaatje; 

• onvoldoende mogelijkheden om systemisch risico aan te pakken; 

• niet bestand zijn tegen regulatory capture (waarbij niet de regulator maar net de 

gereguleerde de touwtjes in handen heeft. 

 
FIGUUR 17: OVERHEIDSBELEID EN (DE)REGULERING – EEN DETAIL VAN HET OORZAAK-

GEVOLGMODEL (6) 

 

Dat geen enkele toezichthouder de grootte van de kredietcrisis op tijd kon inschatten, wekt des 

te meer verbazing als men de lijst van controle-instanties bekijkt. Die oogt immers eindeloos: 

in België is er de CBFA en de Nationale Bank met het overkoepelende CFS, in Europa zijn onder 

meer de Europese Centrale Bank, de CESR, de ESC en de CEBS bevoegd voor het toezicht, in de 

Verenigde Staten onder andere de Federal Reserve en de FDIC, en op internationaal vlak het IMF 

en de adviescommissie OECD. Bovendien zijn er ook de Bazelakkoorden die regels opleggen aan 



 

Hoofdstuk 2. De economische crisis: een oorzaak-gevolgmodel. 51 
 

de banken. We bespreken alle hier opgesomde regulatoren in 3.1., en zullen vaststellen dat ze 

alle in hetzelfde bedje ziek waren: telkens doken de hierboven al opgesomde problemen op.  

 

2.2.2.7.  De hoofdrolspelers (3): het corporate-governancesysteem  

 

 
FIGUUR 18: HET FALEN VAN HET CORPORATE-GOVERNANCESYSTEEM – EEN DETAIL VAN HET 

OORZAAK-GEVOLGMODEL (7) 

 

Een derde belangrijke hoofdrolspeler is het corporate-governancesysteem. Corporate 

governance of ondernemingsbestuur houdt zich bezig met deugdelijk bestuur in bedrijven. Dit 

onderdeel van ons schema beperkt zich dus niet enkel tot de banken: andere ondernemingen 

beschikken ook over een corporate-governancebeleid, waarin beslist wordt hoe de onderneming 

goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden. Corporate governance ziet toe op de rechten 

van alle belanghebbenden in een onderneming: aandeelhouders, werknemers, klanten en de 

maatschappij. 

 

In het schema zien we enerzijds een aantal pijlen in de richting van het 

corporategovernancesysteem. Vanuit de “bankenbol” leidt de interne bankcultuur met een 

kortetermijnvisie en bonusblindheid rechtstreeks tot het mislopen van het corporate-
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governancebeleid. Managers kregen de laatste jaren steeds hogere bonussen toegestopt, die niet 

meer evenredig waren met hun competenties en prestaties. Door de korte aanwervingperiode 

van topmanagers (vaak slechts 1 à 2 jaar) werd hun hoofddoel het boeken van 

kortetermijnresultaten, die al dan niet nefast waren voor het langetermijnbestaan van de 

onderneming. De managers hielden zich niet meer bezig met het langetermijnoverleven van de 

onderneming: binnen een aantal jaar waren ze toch weg uit het bedrijf, dus het deed er niet 

zoveel toe als ze grote risico’s namen. 

Een tweede pijl komt uit de richting van een aantal macro-economische wetmatigheden die 

een beperktere bijdrage leverden aan het corporate-governancefalen. Gewijzigde 

boekhoudregels lieten managers toe de balans naar hun hand te zetten, en de werkelijke situatie 

voor het publiek verborgen te houden. Topmanagers leken bovendien te vergeten dat het 

economische leven in (conjunctuur- en Kondratieff)golven verloopt, en dat na een opwaartse 

spiraal vaak een terugval volgt. Een toenemende globalisering en internationalisering van het 

economische leven vergrootte de schaal van de problemen. 

 

Het falen van het corporate-governancesysteem veroorzaakte verdere effecten in de 

neerwaartse spiraal van de crisis. Slecht beleid was zeker één van de factoren die bij Lehman 

Brothers tot het faillissement leidde. Het bestuur van de Amerikaanse zakenbank was niet 

voldoende in staat de liquiditeitsproblemen in de hand te houden en risico’s adequaat in te 

schatten. Lehman Brothers was echter niet alleen: ook andere banken hadden duidelijke 

problemen met hun corporate-governancebeleid. Lehman Brothers deed in feite enkel wat de 

rest ook deed. Zorg voor de rechten van alle belanghebbenden werd vaak aan de kant gezet voor 

winstbejag. 

 

In hoofdstuk 3.2 bespreken we het falen van het corporate-governancesysteem in detail. Eerst 

komt de ontstaansgeschiedenis van de corporate-governancemaatregelen aan bod (3.2.1), 

vervolgens bespreken we een aantal nationale (3.2.2) en internationale (3.2.3.) situaties. In 

paragraaf 3.2.4. bespreken we waar het precies fout is gelopen in deze crisis. In hoofdstuk 4.2 

pogen we een aantal aanbevelingen en oplossingen voor te stellen, die het corporate-

governancebeleid in de toekomst moet verbeteren. 
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HOOFDSTUK 3 

DE ECONOMISCHE CRISIS: WAAR(OM) IS HET FOUTGELOPEN?  

3.0. SYNOPSIS 

In het tweede deel van deze scriptie richten we ons op de toekomst. Het volgende (vierde) 

hoofdstuk heeft als doel om een aantal aanbevelingen te formuleren die het uitbreken van een 

volgende economische crisis moeten trachten te vermijden – of op z’n minst het leed dat met 

een recessie van die grootteorde gepaard gaat te verzachten. We richten ons daarbij op vier 

domeinen, maar voor we oplossingen kunnen formuleren, moeten we natuurlijk eerst de vinger 

op de wonde leggen en laten zien waar en waar(om) het is foutgelopen. Dat is het doel van dit 

hoofdstuk. We richten ons eerst op de controle-instanties (3.1.): ondanks het bestaan van heel 

wat commissies, regulatoren en wetgeving stortte het hele financiële systeem bijna in elkaar. 

We overlopen de belangrijkste controle-instanties op nationaal en internationaal vlak, en gaan 

na wat de belangrijkste pijnpunten bleken te zijn. Ook het corporate-governancemodel (3.2.), 

dat er op papier nochtans veelbelovend uitzag en ook in de praktijk scheen te werken, bleek 

ernstige gebreken te hebben. Een derde factor is een evolutie van de laatste decennia: de 

interne bankcultuur evolueerde van ‘loon naar werken’ tot ‘torenhoge bonus voor het nemen 

van onverantwoord risico’ (3.3.). Tot slot beschouwen we nog een belangrijk concept: het 

systemische risico (systemic risk), dat door weinigen werd onderkend in de aanloop naar de 

huidige crisis en nu dé belangrijkste uitdaging blijkt in het vermijden van een volgende crisis 

(3.4.). 

 

3.1. CONTROLE-INSTANTIES 

Het lijkt absurd: ondanks het bestaan van een hele rist controlerende comités, 

overheidsregulatoren, ratingbureaus, kredietbeoordelaars en wetgeving, zowel op nationaal als 

op internationaal niveau, bleek niemand rekening te hebben gehouden met de enorme recessie 

die zich vanaf 2007 (het barsten van de real estate bubble) of 2008 (het faillissement van 

Lehman Brothers) over de hele wereld verspreidde. Alle voorspellingsmodellen en 

kredietwaardigheidstesten ten spijt slaagde geen enkele econoom erin de crisis op tijd te 

onderkennen. Acemoglu (2009) schrijft die blindheid toe aan drie gevestigde ideeën, waaraan 

dogmatisch werd vastgehouden tot de kredietcrisis op pijnlijke wijze liet zien dat elk van de drie 

ideeën fout was. 
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• De conjunctuurcyclus was overwonnen. Men vergeet hierbij dat economische groei 

automatisch ook leidt tot meer risico, en dat er altijd een (weliswaar kleine) kans bestaat 

op unieke, catastrofale gebeurtenissen – denk maar aan de Grote Depressie van de jaren 

dertig van de vorige eeuw. 

• Markten functioneren in een wereld zonder instituties. Daarbij wordt voorbijgegaan aan 

het feit dat markten slechts optimaal kunnen functioneren binnen welomschreven 

randvoorwaarden: marktwerking heeft nood aan begeleidende instituties en regulering. 

• Het reputatiemechanisme28 voorkomt dat gevestigde grote bedrijven niet in de fout gaan. 

Men is hierbij te optimistisch geweest wat de werking van dat reputatiemechanisme 

betreft: als de schade van reputatieverlies wordt afgeschoven op anderen werkt het 

principe niet, en ook personen of bedrijven die, bijvoorbeeld omwille van hun kennis, 

onmisbaar zijn ontsnappen aan de wetten van het reputatiemechanisme.  

 

In deze paragraaf focussen we ons op dat tweede ‘gevestigde idee’, waarbij we – tegen de stroom 

van het neoliberale gedachtegoed in – betogen dat controle-instanties en regulering nódig zijn. 

Alleen: de aanwezigheid ervan is op zich niet genoeg om de marktwerking te stroomlijnen, zo 

heeft deze crisis op een bijzonder pijnlijke manier aangetoond. Er waren tal van instituties op 

nationaal en internationaal vlak, die zich telkens richtten op de controle op een bepaald deel van 

het financiële systeem, maar toch liep het fout. In deze paragraaf gaan we in op de diverse 

overheidsinstanties (nationaal en internationaal) en de credit rating agencies (CRA’s), die een 

cruciale rol hebben gespeeld in het uitbreken van de crisis. Telkens stellen we ons, aan de hand 

van een korte omschrijving van de werking van de instanties, dezelfde vraag: hoe en waarom is 

het toch zo fout kunnen lopen? 

3.1.1. Overheidsinstanties 

 

3.1.1.1.  Nationaal 

In de financiële sector is het begrip ‘nationaal toezicht’ met het uitbreken van de economische 

crisis vaag geworden: doordat financiële instellingen steeds meer internationaal verweven 

worden, heeft het organiseren van prudentieel toezicht op louter nationaal niveau weinig zin. 

Veel belangrijker is het doorvoeren van structurele hervormingen op internationaal niveau, 

maar dat is een bijzonder moeilijke denkoefening (Michielsen 2009: 51). Toch blijft toezicht op 

nationaal (hier dus Belgisch) niveau van primordiaal belang: de financiële sector in de gaten 

                                                             
28 Het reputatiemechanisme houdt in dat mensen en ondernemingen zich op een correcte manier zullen 
gedragen omdat slecht gedrag (of wat daarvoor moet doorgaan in de publieke opinie) afgestraft wordt 
door een verlies aan reputatie. 
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houden kan slechts als je er bij wijze van spreken met je neus op zit. Enkel op Europees of 

globaal niveau gaan controleren zou die focus wegnemen. 

 

Deze paragraaf wil een beeld schetsen van de architectuur van het Belgische toezicht voor het 

uitbreken van de crisis, en de problemen met die architectuur. Voorts toont het ook kort de 

maatregelen die de overheid nam om tot een oplossing te komen.  

 

a. Het Belgische toezicht vóór de crisis: CFS, CBFA en NBB 

Het Belgisch toezicht op de financiële sector gebeurt door de Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en de Nationale Bank van België (NBB). Daarbij houdt de 

CBFA toezicht op de individuele financiële instellingen, terwijl de Nationale Bank het macro-

economische klimaat opvolgt. Metaforisch uitgedrukt: “De CBFA kijkt of de zandkastelen sterk 

genoeg zijn, terwijl de Nationale Bank de aanrollende golven in de gaten houdt.” (Trends, 12-03-

2009). De samenwerking tussen die twee instellingen werd bewerkstelligd en benadrukt door 

een overkoepelend instituut: het Comité voor Financiële Stabiliteit (CFS)29.  We bekijken deze 

drie instellingen kort van dichterbij. 

 

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) ontstond begin 2004 

uit een samengaan van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) en de Commissie voor 

het Bank- en Financiewezen (CBF). Het is een (in theorie) autonome openbare instelling die door 

bijdragen van de gecontroleerde instellingen wordt gefinancierd. Haar activiteiten strekken zich 

uit van prudentieel toezicht over de bescherming van de consumenten van financiële diensten 

tot het bestrijden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.  

 

In de presentatiebrochure van de CBFA heet het dat er wordt toegezien “op de goede werking, 

de integriteit en de transparantie van de financiële markten […], zowel de organisatie van die 

markten als het gedrag van de betrokken marktdeelnemers.”30. Dat toezicht geldt voor alle 

marktondernemingen actief in België, van Euronext Brussel tot het Rekenfonds. Speciale 

aandacht wordt besteed aan financiële informatie, die door de betrokken ondernemingen op een 

correcte manier moet worden verspreid zodat marktmisbruik (handelen met voorkennis, 

verspreiden van valse informatie, koersmanipulatie) onmogelijk wordt gemaakt. Bij vermoedens 

van dergelijk misbruik zijn verschillende maatregelen mogelijk: de verhandeling van een effect 

                                                             
29 Daarnaast is er nog een tweede gemeenschappelijk comité: de Raad van Toezicht van de Overheid der 
Financiële Diensten (RTOFD), die adviezen verleent in verband met de organisatie van financiële markten. 
30  De brochure is terug te vinden op http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf 
(geraadpleegd 21 maart 2010). Het citaat staat op p. 8. 
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kan worden opgeschort, er kan geëist worden om bepaalde informatie openbaar te maken of er 

wordt een onderzoek gestart, eventueel met een administratieve geldboete als gevolg. 

 

De Nationale Bank van België (NBB) houdt (onder andere) bezig met het toezicht op de 

financiële (en monetaire) stabiliteit. Daartoe werd binnen de NBB ook een apart departement 

Financiële Stabiliteit opgericht31. Voor de NBB houdt het handhaven van financiële stabiliteit 

drie vormen van beleid in: (1) macroprudentieel financieel toezicht, (2) preventie en (3) 

problemen oplossen32. Daarmee vormt de NBB (onder het onderdeel ‘preventie’) ook de link 

tussen het nationale en internationale niveau als het om het uitwerken van nieuwe regels gaat: 

de NBB wordt geraadpleegd bij het uitwerken van Europese financiële richtlijnen, en speelde 

ook een rol in het ontwerpen van de Bazelakkoorden voor het bankentoezicht. Als 

“probleemoplossende” instelling speelt de NBB ook een sleutelrol als ‘kredietgever in laatste 

instantie’, waarbij het noodlijdende financiële instellingen in tijden van recessie moet bijstaan33. 

 

Het Comité voor Financiële Stabiliteit (CFS) werd in 2002 opgericht om de samenwerking 

tussen de Nationale Bank en de CBFA te verstevigen en te institutionaliseren. Het CFS is dan ook 

samengesteld uit leden van de directiecomités van de twee instellingen die het samenbrengt: de 

gouverneur van de Nationale Bank zit het CFS voor, de voorzitter van de CBFA is er 

ondervoorzitter. Het Comité houdt zich bezig met kwesties van gemeenschappelijk belang, 

“zoals de stabiliteit van het financieel systeem in zijn geheel, de coördinatie van het crisisbeheer 

en het management van gemeenschappelijk uitgevoerde activiteiten”34. 

 

b. Pijnpunten van de Belgische regulatoren 

Wat is er nu precies foutgelopen met die Belgische controleorganen? Dat de CBFA en de 

Nationale Bank (NBB) de crisis niet hadden zien aankomen en de invloed ervan pas ten volle 

gingen onderkennen toen Fortis eind september 2008 in de problemen kwam, valt hen niet echt 

ten laste te leggen: er was geen enkele toezichthouder in welk land dan ook die een wereldwijde 

crisis van die omvang had kunnen voorspellen. Op Belgisch niveau waren er echter andere zaken 

aan de hand: 

 

                                                             
31  http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00/01_01_05_00_00.htm?l=nl (geraadpleegd 
24 maart 2010). 
32 Ibid. 
33 Daarbij is de grootste uitdaging vooral om die hulpmaatregelen niet vanzelfsprekend te maken voor de 
banken: anders ervaren die de overheidsgaranties veeleer als een incentive om meer risico te gaan nemen, 
ervan uitgaande dat ze wel (opnieuw) zullen worden gered door de centrale bank. Dat moeilijke 
evenwicht onderkent de NBB ook zelf (http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00 
/01_01_05_00_00/01_01_05_03_00.htm?l=nl, geraadpleegd 23 maart 2010). 
34 http://www.cbfa.be/nl/aboutcbfa/pres/pdf/presentation.pdf, p. 17 (geraadpleegd 21 maart 2010). 
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• De regulatoren waren niet daadkrachtig genoeg ten opzichte van de grote banken. Er 

was “te veel ontzag voor de grote financiële instellingen” (De Standaard, 25-11-2008)35. In 

plaats van een onafhankelijke, kritische blik te behouden tegenover de grote banken, focuste 

men zich op het beschermen van de eigen rentabiliteit, om zo het systeem draaiende te 

houden. De grote banken waren in het kleine België ook veelal “too big to fail”, waardoor ze 

zonder problemen grote risico’s konden nemen: door hun structureel belang voor de 

nationale economie liepen ze nooit het gevaar failliet te kunnen gaan (De Tijd, 18-04-2009). 

Dat “ontzag” werd mede veroorzaakt door de relatief beperkte omvang van de CBFA: 

tegenover de grote banken was de controle-instantie slechts een dwerg. Dat had overigens 

ook zijn impact op de kwaliteit van de controles: de CBFA had maar een beperkte staf om 

maar liefst 200 financiële instellingen te controleren. Daardoor beperkten de controles zich 

naar verluidt vaak tot  “het plichtmatig afvinken van een theoretisch lijstje” (Tanghe 2009: 

24; Lamfalussy 2009b: 8-9). 

• De CBFA en de NBB waren niet wendbaar genoeg. De financiële sector vond zichzelf de 

voorbije decennia telkens opnieuw uit, in een tempo dat de regulatoren niet konden 

bijhouden. Louter controleren of de regels worden gerespecteerd is niet genoeg: de 

regulatoren moeten voelen wat er in de instellingen leeft, om de veranderingsprocessen te 

kunnen onderkennen (Demets en Michielsen 2009: 7).  

• De samenwerking tussen het micro- en macroprudentiële toezicht bestond louter op 

papier. Van het samenwerkingsmodel tussen de CBFA en de NBB kwam in de praktijk maar 

weinig in huis: de informatiestromen tussen de twee instellingen bleken onvolledig en te 

traag. De overkoepelende comités (CFS en RTOFD36) verhielpen daar maar weinig aan. 

• Er was te weinig bekommernis om de gewone beleggers. Er werd geaarzeld om de 

bescherming en de transparantie voor consumenten en individuele beleggers te verhogen, 

uit angst zo de financiële innovatie (en de winst van de banken) af te remmen. De controle-

instanties handelden in de eerste plaats ten dienste van de financiële instellingen die ze 

hoorden te controleren (Knack, 18-02-2009; Michielsen 2009: 47).  

• De CBFA was in theorie een autonome instelling, maar dat was in de praktijk 

allerminst het geval. Er werd te vaak rekening gehouden met politieke agenda’s. De 

benoemingen binnen het CBFA waren vaker politiek dan technisch van aard37, waardoor de 

expertise ook veel lager lag dan mogelijk was (Tanghe 2009: 24). Men was te gevoelig voor 

het Belgische financiële establishment, met een handvol gevestigde waarden die om de 

zoveel tijd van post wisselen (De Standaard 25-11-2008). Neutrale overheidsinstanties zijn 

eigenlijk partijpolitieke machtsbastions. Toplui worden door de regering niet tot de orde 

geroepen omdat de politieke partijen hun eigen nest niet willen bevuilen. “Het echte gevecht 

dat in de Wetstraat wordt gevoerd, is wie (lees welke partij) uiteindelijk de zwartepiet krijgt 

toegespeeld.” (Killemaes 2009: 8). 

                                                             
35 In het Engels wordt dit regulatory capture genoemd: het toezicht stelt zich al te zeer ten dienste van de 
industrie (of komt er zelfs op aansturen van diezelfde industrie). Toezichthouders schrikken er daarbij 
voor terug om al te hard in te grijpen, uit angst de goede relaties met de industrie te verstoren. Van Ewijk 
en Teulings (2009: 176-177) wijzen ook op wat zij het draaideureffect noemen: personen die voor een 
bepaalde toezichthouder werken, maken op gegeven moment vaak een overstap naar de sector. Een goede 
band met de sector kan de carrièreperspectieven dan bevorderen. 
36 Voluit de Raad van Toezicht van de Overheid der Financiële Diensten, net als het CFS een comité dat in 
het leven werd geroepen om de samenwerking tussen CBFA en NBB te versterken. De RTOFD verleent 
adviezen in verband met de organisatie van financiële markten. 
37 Zo is Jean-Paul Servais, de huidige topman van het CBFA, een voormalige kabinetschef van minister van 
Financiën Didier Reynders, net als Peter Praet, directeur van de Nationale Bank. Praet was ooit ook 
hoofdeconoom van Fortis Bank (Michielsen 2009: 47).  
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Voor het remediëren van die gebreken werd een Hoog Comité voor een nieuwe Financiële 

Architectuur aangesteld, onder leiding van baron Alexandre Lamfalussy, voormalig voorzitter 

van het Europees Monetair Instituut (voorganger van de ECB). De taak van het Hoog Comité is 

daarbij drieledig: 

“Het Hoog Comité moet adviezen geven op drie niveaus: voorstellen voor een beter beheer van 
het Belgische financiële systeem, voorstellen voor Europese acties om de kloof te overbruggen 
tussen de onvoldoende gecoördineerde nationale toezichthouders en de Europese financiële 
eenheidsmarkt en voorstellen gericht naar het internationale niveau, zoals het IMF of de G20.” (De 
Standaard, 11-12-2008). 

 

De bevindingen van het comité-Lamfalussy waren niet mals: het financiële toezicht is te 

bureaucratisch, te log en te weinig onafhankelijk (Tanghe 2009: 24). Zowel de Nationale Bank 

als de CBFA schoten duidelijk te kort, en slaagden er te weinig in om de gevaarlijke 

systeemrisico’s in kaart te brengen en op te volgen. Er wordt ook met de vinger gewezen naar 

het CFS, dat te veel een ‘papieren’ instelling was en “te weinig [oog had] voor de risico’s die 

gecreëerd worden door de individuele banken.” (Tanghe 2009: 24). Lamfalussy legt ook de 

“typisch Belgische” problemen bloot: te veel mensen in het overkoepelende orgaan, en veel 

vertrouwelijkheidsclausules die voor terughoudendheid zorgen bij het verspreiden van 

informatie. 

 

Bij een bezoek aan België eind december 2008 stelde het IMF een verregaande samenwerking 

tussen de CBFA en de NBB voor, eventueel een fusie (De Tijd, 16-12-2008).  In elk geval moesten 

het macro- en microtoezicht meer aan elkaar worden vastgekoppeld. Een fusie (of in de praktijk: 

de integratie van de CBFA in de Nationale Bank) was één mogelijkheid, evolueren naar het 

zogenaamde Twin Peaksmodel een andere. Het prudentieel toezicht komt daarbij dan terecht in 

één instelling (de NBB, die dan een aantal bevoegdheden van de CBFA overneemt), het toezicht 

op het marktgedrag en de consumentenbescherming in een andere (de CBFA, die haar 

activiteiten zo over het algemeen behoorlijk ziet inkrimpen).  

 

Het comité-Lamfalussy kwam uiteindelijk met het voorstel om een nieuw, onafhankelijk comité 

op te richten: het Comité voor Systeemrisico’s (CSR), dat het CFS moet vervangen. De Belgische 

overheid bekrachtigt de oprichting van dat Comité, maar benadrukt ook dat het om een 

overgangsmaatregel gaat, die uiteindelijk tot het Twin Peaksmodel moet leiden:  een functionele 

onderverdeling van het takenpakket. De Nationale Bank krijgt daarin het toezicht op de 

bankensector, de CBFA gaat zich louter nog met de beurs bezighouden.  
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3.1.1.2.  Internationaal 

We kijken nu over de landsgrenzen heen, op zoek naar de verschillende controle-instanties die 

voor het uitbreken van de crisis de sector reguleerden. Omdat dat aantal instanties echter enorm 

groot is, beperken we ons tot een aantal van de voornaamste regulatoren, en dat in een paar 

gebieden: we bespreken eerst een aantal internationale instanties, en gaan dan kijken naar 

Europa en de Verenigde Staten, twee van de kerngebieden in de huidige kredietcrisis. 

 

a. Internationale instanties en regulering: IMF, FSB (ex-FSF), OECD, Bazelakkoorden 

 

a.1. Kort overzicht  van een aantal internationale instanties 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 opgericht om de wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog te steunen, en een nieuwe crisis zoals die van de jaren 30 in de Verenigde 

Staten te kunnen vermijden. Met 185 lidstaten is het de grootste financiële regulator wereldwijd. 

Het IMF moet de monetaire samenwerking promoten, de economische groei bewaken en 

rapporteren en tijdelijke financiële hulp bieden aan landen met een ingrijpend tekort op de 

balans38. Op die manier heeft het IMF intussen leningen aan 87 landen uitstaan, goed voor een 

totaal bedrag van 107 miljard dollar. De financiering daarvoor komt hoofdzakelijk van de 

lidstaten: die moeten, afhankelijk van onder meer hun BBP en reserves, een quotum betalen. De 

grootte van dat quotum bepaalt ook de grootte van het stemrecht in de beslissingen van het 

IMF.39  

 

Noodlijdende lidstaten die de financiële hulp inroepen van het IMF moeten in ruil daarvoor 

instemmen met een aantal economische hervormingen die de balans weer moeten herstellen. 

Het sterk liberale recept40 dat het IMF daarvoor voorschrijft, blijkt veelal uit dezelfde elementen 

te bestaan: belastingsverhogingen, lagere overheidsuitgaven, het privatiseren van 

staatsbedrijven, en (ironisch genoeg) deregulering.  

 

Het Financial Stability Forum (FSF), dat in april 2009 na een belangrijke G20-top werd 

omgedoopt tot de Financial Stability Board (FSB)41, ontstond in 1999 om samenwerking 

                                                             
38 In de (erg) recente actualiteit heeft bijvoorbeeld Griekenland onlangs de hulp van het IMF ingeroepen. 
Cf. http://www.fd.nl/artikel/14715389/griekenland-curatele-eu-imf (geraadpleegd 26 april 2010). 
39 http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/economie/3885137/ABC-van-de-kredietcrisis.ece (geraad-
pleegd 1 april 2010). 
40  Afgezien van de belastingsverhogingen – de klassieke liberale visie is altijd gericht op 
belastingsverlagingen, iets waartegen het IMF zich net verzet. 
41 Zie http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf (geraadpleegd 30 maart 2010) en 
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_090627.pdf (geraadpleegd 30 maart 2010). 
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tussen de verschillende toezichthouders van de G7-landen42 makkelijker te maken. Het FSF gold 

dan ook vooral als een adviserend comité met een klein secretariaat dat onder de vleugels van 

de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel was gevestigd, en zich vooral richtte op het 

bediscussiëren en schrijven van rapporten die, via regulering, voor meer stabiliteit op de 

financiële markten moesten zorgen.  

 

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is gevestigd in Parijs, 

telt 30 lidstaten en richt zich vooral op het vergelijken van het beleid tussen de verschillende 

landen, het identificeren van good practices en het oplossen van problemen op zowel 

economisch, sociaal als milieugebied.43 Het is dan ook vooral een organisatie die via adviezen de 

beslissingen van de verschillende regeringen probeert te beïnvloeden, op een niet-dwingende 

manier. In het verleden heeft de OECD daar al een aantal resultaten mee geboekt, bijvoorbeeld 

wat de hervorming van het belastingsstelsel betreft. 

 

a.2. De Bazelakkoorden 

Bazel (Zwitserland) is de voorbije decennia een centrum van financiële regulering geweest. Dat 

heeft alles te maken met de fameuze Bazelakkoorden: Bazel I (1988), Bazel II (2004) en Bazel III 

(momenteel in ontwerp). Het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) houdt zich 

bezig met het ontwerpen en opvolgen van die akkoorden, onder auspiciën van de Bank for 

International Settlements (BIS). Het BIS zelf houdt zich bezig met het harmoniseren van het 

toezicht van de verschillende centrale banken wereldwijd. In deze subparagraaf willen we het 

echter vooral over de Bazelakkoorden hebben.  

 

In 1988 publiceerde het Bazelcomité (BCBS), na langdurige onderhandelingen met centrale 

bankiers wereldwijd, een eerste verzameling van minimale kapitaalvereisten voor banken: 

Bazel I. De principes van Bazel I spitsen zich hoofdzakelijk toe op het debiteurenrisico: wat als 

een kredietnemer zijn leningen niet (of te laat) terugbetaalt? Op dat moment waren in de meeste 

landen weliswaar al regels van kracht met betrekking tot het aan te houden kapitaal, maar 

doordat die in elk land verschillend waren, was het vergelijken van balansen erg moeilijk. Bazel I 

moest de regelgeving van alle centrale banken op één lijn brengen. De assets van banken werden 

in vijf groepen ingedeeld, naargelang van het risico. Op basis daarvan werd dan bepaald hoeveel 

kapitaal door de bank moest worden aangehouden. De regels golden in principe enkel voor 

                                                             
42 De G7 bestaat uit Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, de Verenigde Staten en 
Canada. 
43  http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html (geraadpleegd 30 
maart 2010). 
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grote44, internationale banken (die 8% van het risicovol uitgezette kapitaal als buffer moesten 

aanhouden), maar werden door centrale banken ook op grote schaal aan kleinere (nationale) 

banken voorgeschreven. 

 

Het systeem-Bazel I had één groot voordeel: de “BIS-ratio” (kapitaalbuffer/uitgeleende 

hoeveelheid geld) was erg makkelijk te bepalen en in de gaten te houden. Er was echter ook een 

groot nadeel: Bazel I houdt er een erg “klassieke” visie op het bankieren op na: alsof bankiers 

niets anders doen dan geld ophalen bij spaarders en uitlenen aan kredietnemers. Zoals we in 

hoofdstuk 1 al lieten zien, bleek de realiteit wel even anders. Bazel I werd dan ook al snel 

algemeen beschouwd als voorbijgestreefd45, en vanaf 1996 werd gewerkt aan een opvolger: het 

New Capital Adequacy Framework, beter bekend als Bazel II.  

 

Bazel II heeft drie belangrijke doelstellingen (drie pillars)46: 

(1) Minimum Capital Requirements. Kapitaalvereisten voor banken moeten meer recht doen 

aan de feitelijk gelopen risico’s.  

(2) Supervisory Committee. Toezichthouders krijgen uitgebreidere bevoegdheden. Zo kunnen 

ze banken met risicovolle activiteiten ook opleggen om méér kapitaal aan te houden dan 

volgens de Bazelregels zou moeten. 

(3) Market Discipline. De banken moeten transparantere informatie presenteren, zodat de 

markt weer een kans krijgt om zichzelf te reguleren. 

De eerste pillar was hierbij veruit de belangrijkste, en zorgde ook voor het grootste verschilpunt 

met Bazel I. De nieuwe principes meten de risicograad van de verschillende bankactiva 

nauwkeuriger, en zorgen zo voor een fijnmaziger net voor de banken, waardoor die het 

risicogehalte van hun leningen minder makkelijk kunnen opsmukken (Balin 2008: 6-7). Bazel II 

wil op die manier komaf maken met regulatory arbitrage (Kashyap, Rajan en Stein 2008: 447).  

 

De bankencrisis heeft echter het tegendeel bewezen: banken hadden nog meer dan genoeg 

achterpoortjes om risicovolle assets te verdoezelen, en Bazel II bleek te hebben gefaald. Banken 

die de (veeleisende) principes van Bazel II respecteerden, bleken ook niet substantieel beter 

                                                             
44 Een lening kreeg dan een bepaalde risicograad. Een erg risicovolle lening kon een risicograad van 100% 
krijgen, een erg betrouwbare staatsobligatie 0%. De kapitaalvereiste van Bazel I, die 8% bedroeg, gold 
enkel voor 100% risicovolle kredieten. Kredieten met minder risico leverden voor de bank een korting op: 
voor een lening met 50% risico moest dan bijvoorbeeld maar half zoveel kapitaal door de bank worden 
aangehouden, et cetera. 
45 Er waren ook nog andere “hiaten” in Bazel I: er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de 
rating van leningen. De risicograad van een AA-lening vereist een even grote kapitaalbuffer als die van een 
BB-lening. Gezien de beperkte omvang van deze scriptie kunnen we op die problemen echter niet ingaan. 
Dit specifieke ratingprobleem werd overigens rechtgezet in Bazel II. 
46 Gebaseerd op http://www.basel-ii-risk.com/Basel-II/Basel-Three-Pillars/index.htm (geraadpleegd 21 
april 2010).  
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bestand tegen risico’s dan banken die de regels niet volgden (Demirgüç-Kunt en Detragiache 

2010). Het probleem met Bazel II zit dus niet (of niet enkel47) in de late implementatie, zoals 

sommige toezichthouders beweren, maar wel degelijk in de principes zélf:  

“De systematiek van Bazel II is dat banken minder buffers hoeven aan te leggen als de risico’s 
beperkt zijn. Daaruit volgt dat ze in goede tijden hun buffers kunnen afbouwen om ze pas in 
slechte tijden weer op te bouwen. Maar dat is precies het omgekeerde van wat wenselijk is. 
Logischer zou het zijn om juist in goede tijden buffers aan te leggen voor de moeilijke tijden.” 
(Klok en van Uffelen 2009: 58). 
 

Ondanks bijna 1000 pagina’s regulering schijnt Bazel II dus een maat voor niets, en blijkt ook 

hier het neoliberale discours van deregulering uitermate krachtig aan het werk geweest te zijn. 

Het pijnpunt dat Klok en van Uffelen in het citaat hierboven schetsen heeft alles te maken met 

het begrip ‘procycliciteit’: het gedrag van het financiële systemen versterkt de cyclische 

conjunctuurgolven van de globale economie. Doordat banken in tijden van recessie verliezen 

lijden op hun leningen, gaan ze de kredietvoorwaarden aanscherpen en hun balansen inkrimpen 

– gevolg: de recessie wordt nog verder uitgediept (Lamfalussy et al. 2009a: 28). Die gevoeligheid 

van de Bazelakkoorden voor procycliciteit werd al aangetoond in onderzoekspapers van 

Kashyap & Stein (2003) en Gordy & Howells (2004), maar er werden – vreemd genoeg – geen 

concrete remediëringsmaatregelen genomen.48 Een harde aanpak lijkt er nu pas te gaan komen, 

met de nieuwe regels van Bazel III. De belangrijkste verandering tegenover Bazel II betreft de 

kapitaalvereisten, die nu nog strenger zullen worden. Die strengere aanpak gaat gepaard met het 

herdenken van het volledige framework, waarbij de gebreken van de eerdere Bazelakkoorden 

(voornamelijk de diverse achterpoortjes die banken hadden om risicovolle activa te verbergen 

op de balans en zo minder kapitaal te moeten aanhouden) worden weggewerkt. Concreet zou 

het erom gaan dat banken genoeg spaardeposito’s en langetermijnmiddelen tot hun beschikking 

moeten hebben om gedurende een jaar aan hun kortlopende financieringsbehoeften te voldoen. 

Nu de grootste banken al hebben laten verstaan deze regels fataal te achten voor het 

economische herstel49, lijkt de implementatie van de nieuwe regels echter verder weg dan ooit. 

 

b. Europees niveau50 

In deze en de volgende subparagraaf geven we nog een kort overzicht van de organisaties op 

Europees en Amerikaans niveau die zich met het toezicht op de financiële sector bezig hebben 

                                                             
47 Er kan immers geen twijfel over bestaan dat de crisis vooral in de Verenigde Staten minder diepgaand 
zou zijn geweest als de Bazel II-principes er al waren geïmplementeerd. Bazel II werd in de VS echter pas 
van kracht op 1 april 2010 (de Larosière 2009: 16). 
48 Er bestaan wel mogelijkheden om die procycliteitsgevoeligheid van het Bazel II-framework te 
verzachten, zie o.a. de Larosière (2009: 17-18) en Repullo, Saurina en Trucharte (2009). 
49 Cf. http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/-Bazel-regels_zijn_dodelijk-.8903863-433.art 
(geraadpleegd 30/04/2010). 
50 Deze volledige paragraaf is grotendeels gebaseerd op een verklarende tekst die terug te vinden is op 
http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/market/legislation/article_7201_nl.htm?menu_lang=article_7
201_sl.htm (geraadpleegd 23/04/2010).  
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gehouden. In Europa beginnen we ons verhaal aan het begin van dit decennium, toen het 

zogenaamde Lamfalussyproces (2001) trachtte te voorzien in een sneller en efficiënter 

wetgevings- en reguleringsproces voor de landen van de Europese Unie. Het Lamfalussyproces, 

dat oorspronkelijk enkel voor het effectenbedrijf werd geïmplementeerd, werd eind 2002 

uitgebreid tot de gehele financiële sector binnen de EU: banken, verzekeringen en pensioenen.  

Het proces wordt gekenmerkt door een systeem met vier niveaus, waarbij de verschillende 

stappen van de implementatie van wetgeving worden doorlopen: 

(1) Kaderwetgeving. Het Europese Parlement keurt een wettekst (die eerst door de Europese 

Commissie is gepasseerd) goed. 

(2) Technische comités. Sectorspecifieke comités en regulatoren bespreken de technische 

details, en het voorstel wordt gestemd. In deze comités zetelen ook vertegenwoordigers 

van de nationale ministeries van financiën. 

(3) Deskundigencomités. De bepalingen die op de voorbije twee niveaus zijn aangenomen, 

moeten worden omgezet in bepalingen voor de lidstaten. Een bijkomende doelstelling 

daarbij is het laten convergeren van de regels van de diverse regulatoren. De 

(adviserende) deskundigencomités bestaan uit vertegenwoordigers van de nationale 

toezichthouders. Ook de nationale centrale banken zijn vertegenwoordigd, meer bepaald 

in het Comité voor bankentoezicht. 

(4) Toezicht op de uitvoering. De Commissie controleert of de opgelegde regels ook 

daadwerkelijk worden uitgevoerd, en voorzien in sancties als dat niet het geval is. 

 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende technische en deskundigencomités 

op Europees niveau. 

Sector Technische comités (niveau 2) Deskundigencomités (niveau 3) 
Effecten (beurs) European Securities Committee 

(ESC) 
Committee of European 
Securities Regulators (CESR) 

Bankwezen European Banking Committee 
(EBC) 

Committee of European Banking 
Supervisors (CEBS) 

Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen 

European Insurance and 
Occupational Pensions 
Committee (EIOPC) 

Committee of European 
Insurance and Occupational 
Pensions Supervisors (CEIOPS) 

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE TECHNISCHE EN DESKUNDIGENCOMITÉS  
VOLGENS HET LAMFALUSSYPROCES  

(BRON: HTTP://INFOEUROPA.SLIVEN.BG/EU_FACT_SHEETS/MARKET/LEGISLATION/ARTICLE_7201_NL.HTM). 

 

Het Lamfalussyproces integreerde op die manier tal van comités en regulatoren in een zo 

efficiënt mogelijk EU-implementatiesysteem, en toch liep het fout. Wat is er misgelopen? In een 

interview met De Tijd (Demets en Michielsen 2009, 17 juli) wijst Alexandre Lamfalussy op twee 

oorzaken: een gebrek aan controle wat de naleving van de regels betreft, en een groot gat in het 

toezicht: er was geen enkele regulator die een helder zicht had op de systeemrisico’s – en meer 

algemeen: op het macro-economische aspect. Lamfalussy pleit dan ook voor een oplossing die 
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volledig parallel loopt met wat hij in zijn werkgroep op Belgisch niveau heeft voorgesteld: een 

nieuwe toezichthouder die zich met die systeemrisico’s moet gaan bezighouden om een 

volgende systeemcrisis op tijd te kunnen inschatten en te vermijden. Dat is ook de mening van 

een Europese werkgroep van experts, onder leiding van voormalig IMF-topman Jacques de 

Larosière. Die stelt voor om twee nieuwe toezichthouders op te richten, om zo de structuur meer 

sluitend te maken: een European Systemic Risk Board (ESRB) voor het macrotoezicht, onder 

auspiciën van de Europese Centrale Bank, en een European System of Financial Supervisors 

(ESFS) voor het microprudentiële toezicht (Michielsen 2009: 51).  

 

Het voorstel was opmerkelijk: volgens verschillende economen was het net door dat 

“tweesporenbeleid” dat de crisis niet vermeden kon worden. Een gebrek aan samenwerking 

tussen de macro-economische toezichtsorganen (die de stabiliteit van het financiële systeem 

controleren) en de micro-economische (die individuele banken en verzekeringsinstellingen 

doorlichten) was net het kernprobleem van de financiële crisis, aldus CESR-voorzitter Eddy 

Wymeersch (Pompen 2009: 35). Het grote nadeel van één centrale toezichthouder is echter de 

budgettaire ondersteuning: wie gaat er betalen wanneer het misgaat? Bovendien zou het dan om 

een wel erg logge toezichthouder gaan, met 20 à 30.000 personeelsleden, waardoor het moeilijk 

zou zijn om de vinger aan de pols te kunnen houden.  

 

De werkgroep rond de Larosière meent dan ook dat het niet de bedoeling is om elke nieuwe 

zeepbel zo snel mogelijk te gaan doorprikken, maar om veel meer aandacht te schenken aan het 

macro-economische toezicht en het systeemrisico (zie 3.4.), en te voorzien in een veel betere 

samenwerking, coördinatie en communicatie (de Larosière 2009: 14). “What went wrong?”, 

vraagt de werkgroep zich af, om daarna een aantal lessen te trekken uit de voorbije crisis. De 

meeste van die probleempunten hebben we inmiddels al behandeld, maar het overzicht van de 

lessen die de Larosière uit de crisis trekt, biedt een goed overzicht van de diverse moeilijkheden 

die overwonnen moeten worden (de Larosière 2009: 39-42): 

(1) Lack of adequate macro-prudential supervision; 

(2) Ineffective Early Warning mechanisms; 

(3) Problems of competences (i.e. de competentie van toezichthouders om hun taken 
adequaat uit te voeren); 

(4) Failures to challenge supervisory practices on a cross-border basis; 

(5) Lack of frankness and cooperation between supervisors; 

(6) Lack of consistent supervisory powers across Member States; 

(7) Lack of resources in the level 3 committees; 

(8) No means for supervisors to take common decisions (i.e. het gebrek aan wettelijke 
beslissingskracht om snel te reageren in crisissituaties). 

 

Tot slot willen we nog even ingaan op de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) in dit alles. 

Door sommigen werd geopperd dat de ECB een beslissende rol zou moeten gaan spelen in zowel 
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het macro- als microprudentiële toezicht, maar daar gaat de werkgroep-de Larosière niet mee 

akkoord: “The ECB is primarily responsible for monetary stability [= macroprudentieel toezicht, 

sd]. Adding micro-supervisory duties could impinge on its fundamental mandate.” (de Larosière 

2009: 43). De Europese Centrale Bank zou zich dus vooral moeten blijven richten op het macro-

economische toezicht. In die hoedanigheid moet het, volgens de Larosière (2009: 46), ook het 

nieuw op te richten orgaan voor systemisch risico (ESRC, inmiddels ESRB) onder haar hoede 

nemen. 

 

c. Amerikaans beleid 

De regulatoren van de Verenigde Staten, het land dat de bakermat was van de huidige 

kredietcrisis, bleken evenmin in staat om de globale recessie op voorhand goed in te schatten en 

naderhand grondig aan te pakken. De Amerikaanse effectenbeurzen worden bewaakt door de 

Securities & Exchange Commission (SEC), terwijl het bankentoezicht door maar liefst vier 

verschillende instellingen gebeurt: naast de Federal Reserve (Fed) gaat het om de Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC), het Office of Thrift Supervision (OTS) en het Office 

of the Comptroller of the Currency (OCC).  

 

Vooral de Federal Reserve en de FDIC hebben een belangrijke rol gespeeld in de aanloop naar 

(en de aanpak van) de economische crisis: de Fed in de hoedanigheid van Amerikaanse centrale 

bank (cf. de ECB), de FDIC als instelling die spaartegoeden garandeert om bank runs te 

voorkomen. De Federal Deposit Insurance Corporation werd in de nasleep van de Grote 

Depressie opgericht in het kader van Roosevelts New Deal-politiek, om zo te vermijden dat grote 

paniekaanvallen van spaarders in de toekomst het doodsvonnis van banken betekenen (Van 

Ewijk en Teulings 2009: 174-175). De werking was eenvoudig: alle banken moesten een bijdrage 

storten in een overheidsfonds, het Deposit Insurance Fund (DIF), waardoor de FDIC 

banktegoeden kon verzekeren tot een bepaald plafond (in 2007 bedroeg dat plafond $100.000).  

 

Het grootste verschil tussen de FDIC en de Europese regulatoren zit in de daadkracht die de 

Amerikaanse regulator aan de dag kan leggen. De FDIC houdt toezicht op de liquiditeits- en 

kapitaalbufferpolitiek van de onderhavige banken, waarbij die politiek ook een impact heeft op 

de aan de FDIC af te dragen premies. Bij banken die een zeer lage kapitaalratio hebben, heeft de 

FDIC het recht om harde maatregelen te treffen: van een herschikking van het management over 

zware financiële sancties tot het insolvent verklaren van “kritieke” banken. Het was de Federal 

Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA, 1991) die het principe van prompt 

corrective action voorschreef: toezichthouders kregen bepaalde handelswijzen voorgeschreven, 

wat ook een halt moest toeroepen aan regulatory capture, waarbij “het toezicht de oren te veel 
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laat hangen naar de gereguleerde industrie, of zelfs wordt ingesteld omdat de industrie dat wil” 

(Van Ewijk en Teulings 2009: 176-177).   

 

Dat verschil in beslissingskracht heeft alles te maken met de grootschalige savings-and-loans 

(S&L) crisis van eind jaren 80 en begin jaren 90, waarbij een kwart van de Amerikaanse 

spaarbanken over de kop ging. Langlopende hypotheken werden er gefinancieerd met 

kortetermijnspaargelden, terwijl regulering een plafond voor de rentetarieven voor spaarders 

bepaalde – om zo de concurrentie en de winstgevendheid te garanderen. Toen de rente sterk 

steeg, zorgde dat plafond al snel voor problemen: commerciële banken verhoogden hun rente 

sterk terwijl de spaarbanken dat door die regulering niet konden doen, met een immense 

verschuiving van spaartegoeden als gevolg. Veel S&L-banken konden niet meer genoeg 

spaargeld aantrekken en kwamen in zware moeilijkheden terecht. De overheid versoepelde de 

regels om banken wat meer ademruimte te geven, maar dat bleek voor een aantal spaarbanken 

net een incentive om met veel hogere rentes hoge spaartegoeden aan te trekken en die zo 

risicovol mogelijk uit te zetten. Het Amerikaanse Congres reageerde in 1991 met de FDICIA-

reglementering (Van Ewijk en Teulings 2009: 175-177). 

 

De gebreken van de Amerikaanse toezichthouders, die in de crisis duidelijk zichtbaar zijn 

geworden, zijn overigens perfect vergelijkbaar met de Europese: een gebrek aan macro-

economisch overzicht over de markt, een tekort aan communicatie tussen de diverse 

regulatoren, het onvermogen van toezichthouders om systeemrisico’s (zie 3.4.) te lijf te kunnen 

gaan, en (hoewel minder dan in Europa) een gebrek aan daadkracht om dwingende maatregelen 

te kunnen nemen als er dan toch problemen zijn. Zoals Fed-bankier Thomas Hoenig het stelde: 

“In plaats van een zo uitgebreid mogelijke brandpreventie zouden we ook wat meer aandacht 

moeten besteden aan het sprinklersysteem.” (geciteerd in Van Ewijk en Teulings 2009: 178). 

3.1.2. Kredietbeoordelaars (credit rating agencies) 

Met deze paragraaf zijn we aangekomen bij het (toch voor deze scriptie) laatste rijtje gefaalde 

regulatoren: de kredietbeoordelaars of credit rating agencies (in de literatuur vaak afgekort tot 

CRA’s). Wereldwijd bestaan er drie grote kredietbeoordelaars: de twee grote ondernemingen 

Moody’s en Standard and Poor’s, en het kleinere Fitch.  

 

3.1.2.1.  De rol van kredietbeoordelaars in het financiële systeem 

Wat is het nut van dergelijke CRA’s in de financiële wereld? Van Ewijk en Teulings (2009: 23) 

vatten het als volgt samen: “Een kredietbeoordelaar schat voor verschillende soorten financiële 

producten de kans in dat de koper van het product zijn geld niet terugkrijgt.” In concreto 

betekent dit dat veilige leningen een hoge kredietrating krijgen, risicovolle leningen een lage 
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rating. Overheidsobligaties zijn doorgaans erg betrouwbaar51 (denken we aan de Duitse Bunds) 

en krijgen een hoge kredietbeoordeling, al bewijzen recente voorbeelden als Griekenland en ook 

Portugal dat dat niet voor alle overheidsobligaties geldt.  

 

De nieuwe financiële toprecepten, securitisatie en het originate-and-distributemodel, kondigden 

aan het begin van dit decennium gouden tijden aan voor de drie kredietbeoordelaars. Zo 

verdrievoudigde de winst van Moody’s tussen 2002 en 2006, waarbij bijna de helft van de omzet 

van Moody’s in 2006 afkomstig was van aan securitisatie gerelateerde diensten (Van Ewijk en 

Teulings 2009: 23). Voor die diensten werden de rating agencies overigens betaald door de 

financiële instellingen zelf, wat voor een gevaarlijke afhankelijkheid zorgde. Alles ging echter 

goed zolang het inkomen van de kredietbeoordelaars afhing van hun reputatie voor juiste 

beoordelingen: indien ze correcte en kritische beoordelingen maakten, kon hun omzet 

toenemen. Afwijkingen, al dan niet frauduleus, werden afgestraft.  

 

Dat bleef echter niet duren: in steeds grotere mate gingen kredietbeoordelaars hun inkomen 

halen uit adviesdiensten aan banken en andere instellingen die aan securitisatie wensten te 

doen. Hun taak: de hypotheken zodanig verpakken dat ze aan de eisen van de gewenste rating 

(doorgaans AAA of AA) konden voldoen – zodat de aan te houden kapitaalbuffers zo klein 

mogelijk waren (Van Ewijk en Teulings 2009: 30-31). Het hoeft geen verder betoog dat het in dit 

hoofdstuk al eerder aangehaalde concept van regulatory capture hier het sterkst van allemaal 

optrad. De financiële instellingen hadden de touwtjes in handen: als de kredietbeoordelaar niet 

wil meewerken, zou een concurrent dat wel doen (Klok en van Uffelen 2009: 62). Banken gingen 

zo steeds meer aan rating shopping doen: kijken wie hen de hoogste rating kon bieden, en met 

die beoordelaar in zee gaan (Pagano en Volpin 2009: 130). 

 

Op die manier hebben de CRA’s een beslissende rol gespeeld in het uitbreken van de crisis: 

sommige gestructureerde producten kregen met de hulp van de kredietbeoordelaars een rating 

die even hoog was als die van de meest betrouwbare overheidsobligaties, terwijl de return op 

securitisatieproducten natuurlijk een pak hoger lag. Daardoor kozen tal van beleggers voor 

financiële effecten die schijnbaar volledig betrouwbaar bleken, maar onderhuids tal van risico’s 

bevatten (Lamfalussy 2009a: 15). Die risico’s waren niet zichtbaar in de ratings: “In the process 

of securitization and rating much detailed information about the risk characteristics of the 

underlying assets has been lost. Given the way they are designed, ratings provide very coarse 

and limited information about these characteristics.” (Pagano en Volpin 2009: 129). De 

                                                             
51 De landen met de hoogste kredietwaardigheidsrating (AAA) zijn de Verenigde Staten, Nederland, 
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken, Zweden en Finland (Standard and Poor’s, 
2009). België moet het door zijn hogere staatsschuld met AA+ stellen.  
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verantwoordelijkheid daarvoor moet zowel bij de banken als bij de kredietbeoordelaars worden 

gezocht. Bovendien leidde het systematisch afwaarderen van de ratings van vele effecten tot 

hoge verliezen bij financiële instellingen (Lamfalussy 2009a: 15).52  

 

3.1.2.2.  “Misleading but also misused by some”53: de pijnpunten in de werking van CRA’s, en 

hoe betere regulering alleen niet genoeg is 

Het comité-Lamfalussy vat in haar tussentijds rapport de kritiek op de ratingbureaus samen in 

vier punten (Lamfalussy 2009a: 15-16):  

(1) Het onvermogen om de weerslag in te schatten van de achteruitgang van de standaarden bij het 
onderschrijven van VS-rommelhypotheken, wat leidde tot plotselinge en massieve 
afwaarderingen in een veel later stadium; 

(2) Het gebruik van verkeerde ratingmethodologieën en het gebrek aan transparantie in het 
ratingproces; 

(3) Het onvermogen om aangepaste middelen en personeel te kunnen behouden om gelijke tred te 
houden met de groei van de markten voor gestructureerde producten; 

(4) Het onvermogen om op een passende wijze de potentiële belangenconflicten te beheersen. 
 

De Europese Commissie lanceerde in november 2008 een voorstel om kredietbeoordelaars 

beter te reguleren. Met het voorstel wil men vooral de kwaliteit van de ratingmethodologieën 

verbeteren, de transparantie verhogen door rapporteringsverplichtingen op te leggen en de 

efficiëntie verhogen door middel van een single entry point. Het comité-Lamfalussy voegt daar in 

haar beleidsaanbevelingen nog een voorstel tot maatregel aan toe: door de intredebarrières 

voor ratingbureaus te verlagen wil men de in essentie oligopolistische situatie van vandaag 

omvormen tot een meer concurrentiële markt, wat ook de kwaliteit van de ratings ten goede zou 

komen (Lamfalussy 2009a: 16-18).  

 

Het accent ligt dus ook hier op betere regulering. Meer nauwgezette en striktere regels invoeren 

kán een deel van de oplossing zijn, al moet daarbij dan ook de reactie van de individuele 

belegger nauwgezet in de gaten worden gehouden: strengere regulering zou hem ertoe kunnen 

verleiden om, nog meer dan vroeger, enkel maar rekening te houden met de rating van een 

bepaald beleggingsproduct door een rating agency. Ondanks de (hopelijk) verbeterde kwaliteit 

van de ratingprocessen blijft zo’n rating echter een te simplistisch beeld bieden van de realiteit. 

In een wereld van immer complexer wordende financiële producten en afgeleiden worden ook 

de ratings steeds complexer, en daardoor ook gevoeliger voor de net beschreven gebreken. Ook 

de regulatoren zelf hebben zich op ratingblindheid laten betrappen, betogen Pagano en Volpin 

(2009): zo werden pensioenfondsen in de VS vanaf 1989 verplicht om enkel te investeren in 

                                                             
52 Dat komt ook tot uiting in de significante waardedalingen die tijdens de crisis werden opgetekend. Zo 
ondergingen de gesecuritiseerde effecten met AAA-rating tussen januari 2007 en december 2008 een 
waardedaling van meer dan 70% (Pagano en Volpin 2009: 129). 
53 Het citaat is afkomstig uit Kirkpatrick 2009: 24. 
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effecten met een hoge rating. Of het daarbij om overheidsobligaties ging of om schijnbaar veilige 

afgeleide producten, deed er niet toe. Op die manier heeft regulering zélf de overgevoeligheid 

voor rating (en daarmee ook de te nauwe band tussen CRA’s en hun klanten) gevoed: 

“Regulation per se has been an increasing source of demand for high ratings by financial 

institutions.” (Pagano en Volpin 2009: 137). In dat licht wil de werkgroep-de Larosière dan ook 

dat het belang van ratings in regulering de komende jaren stevig wordt teruggeschroefd (de 

Larosière 2009: 20). 

 

Betere regulering an sich zal daarom tekortschieten. In plaats van te proberen om de gaten in 

het systeem te dichten door extra regels, zou het systeem grondig moeten worden herdacht. In 

het volgende hoofdstuk, waar we het over aanbevelingen naar de toekomst toe hebben, komen 

we daarop terug en vragen we ons af hoe de hierboven geïdentificeerde pijnpunten binnen 

credit rating agencies het best kunnen worden aangepakt om hun rol in een potentiële nieuwe 

crisis te minimaliseren. 

 

Conclusies 

De kredietcrisis heeft aangetoond dat, ondanks het bestaan van tal van regulatoren en controle-

instanties, er ernstige lacunes waren in het toezicht op de financiële markten. Bij het 

bestuderen van de controle-instanties op nationaal, Europees en mondiaal niveau stelden we 

vast dat die lacunes steeds van dezelfde aard zijn: een gebrek aan macro-economisch overzicht 

en een gebrekkig inzicht in systeemrisico’s. Bovendien misten heel wat controle-instanties 

daadkracht en wendbaarheid, en vielen ze vaak ten prooi aan regulatory capture. Dat was bij 

uitstek het geval voor de kredietbeoordelaars, die de ernst van de kredietcrisis mede hebben 

bepaald doordat ze voor hun inkomsten in steeds hogere mate afhankelijk werden van de 

financiële instellingen die ze kritisch hoorden te beoordelen.  

Het beleid van de meeste overheden en regulatoren in de nasleep van de crisis spitst zich toe op 

meer reguleren. Zo wil het Bazel III-framework een nieuwe crisis voorkomen door nog 

strengere kapitaalvereisten op te leggen aan de banken. Strengere regulering kan wel degelijk 

een stap in de goede richting zijn, maar is op zichzelf niet genoeg. Om het uitbreken van een 

volgende (krediet)crisis in de toekomst te vermijden moeten de controlesystemen grondig 

worden herdacht. Van de grond heropbouwen is dan wellicht ook een beter idee dan een 

zoveelste oplapbeurt. 
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3.2. CORPORATE GOVERNANCE 

Corporate governance of “deugdelijk ondernemingsbestuur” houdt zich bezig met het efficiënt, 

goed en verantwoord leiden van een onderneming. De nadruk ligt daarbij op de band met en de 

rechten van de voornaamste belanghebbenden van de onderneming: de aandeelhouders, de 

werknemers, de klanten en de samenleving als geheel. Een belangrijk onderdeel van corporate 

governance bestaat erin te voorkomen dat de top van een onderneming zich verrijkt ten koste 

van andere belanghebbenden. 

In dit onderdeel buigen we ons eerst over de ontstaansgeschiedenis van en de aanleidingen tot 

het corporate-governancemodel. Daarna bekijken we de situatie in België meer in detail, om die 

vervolgens te vergelijken met enkele buitenlandse initiatieven. Als laatste onderzoeken we waar 

het nu precies fout is gelopen in de huidige crisis. 

 

3.2.1. Corporate governance: ontstaan door bedrijfsschandalen 

In binnen- en buitenland hebben een aantal schandalen tot de ontwikkeling van een corporate-

governancemodel geleid. In grote ondernemingen konden professionele managers blijkbaar hun 

eigen financiële belangen najagen zonder rekening te moeten houden met andere stakeholders. 

De aandeelhouders waren versnipperd en onvoldoende in staat om controle uit te oefenen op 

het management. Beleidsfouten en misbruiken, zoals grote wedde- en ontslagregelingen en 

aanpassingen in de boekhouding om de beurskoers te manipuleren, werden gemakkelijk 

verdoezeld. Enkele van de bekendste schandalen zijn Enron, Worldcom, Picanol en Lernout & 

Hauspie en worden hieronder kort besproken: ze tonen immers hoe corporate governance een 

noodzakelijk element van de bedrijfscultuur geworden is. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief, 

in de literatuur zijn nog talrijke andere voorbeelden terug te vinden. 

 

Enron, een Amerikaans energiebedrijf uit de jaren 80, verschoof z’n focus naar het kopen en 

verkopen van leveringscontracten op de termijnmarkt.  Er werden grote investeringen in 

diensten, telecommunicatie en internet gedaan, maar het bedrijf bleek te weinig inkomsten te 

hebben (Healy en Palepu 2003: 4-9). Het verlies werd echter systematisch uit de boekhouding 

gehouden, en bij het faillissement in 2001 bleken vooral de managers er rijker van te zijn 

geworden (Healy en Palepu 2003: 9-11). De directie en de externe accountingfirma Arthur 

Anderson, die toezicht hield op de boekhouding, bleken schuldig aan wanpraktijken en het doen 

verdwijnen van boekhoudkundige informatie. De directie nam ontslag en het accountingbureau 

Arthur Anderson hield mettertijd volledig op te bestaan. De Amerikaanse telecomonderneming 

Worldcom ging na het bekend raken van een boekhoudschandaal in 2002 failliet. Er was fraude 

gepleegd om de beurskoers te ondersteunen: niet-bestaande inkomsten werden gerapporteerd 
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en gewone uitgaven werden als investeringsuitgaven geactiveerd. De Securities and Exchange 

Commission (SEC) raamde de schade op 11 miljard dollar. Verschillende topmannen werden 

veroordeeld. CEO Bernard Ebbers kreeg zelfs 25 jaar gevangenisstraf54. In het internationale 

bedrijf Picanol kwam in 2004 aan het licht dat topman Jan Coene voor zichzelf jaarlijks 5 tot 6 

miljoen euro bovenop zijn normaal loonpakket had voorzien (De Witte 2004: 9). Het bekendste 

schandaal uit België is waarschijnlijk de zaak Lernout & Hauspie. Het spraaktechnologiebedrijf 

ging in 2001 failliet nadat hun dubieuze boekhoudkundige praktijken aan het licht kwamen (De 

Standaard 5/02/2002: 15). 

 

Deze en nog vele andere schandalen gaven aanleiding tot het ontstaan van een corporate-

governancemodel, dat zich in de loop der jaren verder ontwikkelde. In wat volgt wordt 

weergegeven hoe het model zich heeft ontwikkeld, en wat het precies inhoudt. 

3.2.2. Nationaal: Code-Lippens, Code-Buysse 

In België werd op 22 januari 2004 de commissie Corporate Governance opgericht, op initiatief 

van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO) en Euronext Brussel. Het doel was om een “unieke  

referentiecode” voor de Belgische beursgenoteerde bedrijven te creëren. Een eerste publicatie 

volgde op 9 december 2004. De commissie veranderde zijn statuut in mei 2007 naar een private 

stichting. De doelen werden geherformuleerd tot:  

“[…] bij te dragen tot de ontwikkeling van de Corporate Governance, in het bijzonder van de 
genoteerde vennootschappen, met name door te zorgen voor een regelmatige follow-up van de 
toepassing van de Code; door voor te stellen om de Code aan te passen of door deze aan te passen, 
of nog, door adviezen uit te brengen of standpunten te formuleren over ieder regelgevend of 
ander initiatief op het stuk van Corporate Governance.”55 

 

Op 13 november 2008 nam Herman Daems het voorzitterschap van de commissie Corporate 

Governance over van Maurice Lippens. Over de vraag of we dan van de ‘code-Daems’ moeten 

spreken in plaats van de ‘code-Lippens’ is Daems duidelijk: "Zeker niet. We zullen trachten 

iedereen ervan te overtuigen de oorspronkelijke naam te gebruiken: 'Code voor corporate 

governance'. De term 'code-Lippens’ is nooit een officiële benaming geweest." (Trends 

19/11/2008). Op 12 maart 2009 werd een nieuwe editie van de Belgische Corporate 

Governancecode gepubliceerd, die de eerdere versie vervangt. De Code 2009 is gebaseerd op 

negen principes (de pijlers van deugdelijk bestuur), op flexibele aanbevelingen en op richtlijnen. 

                                                             
54 Info uit het Report of investigation by the special investigative committee of the board of directors of 

Worldcom, Inc. door Dennis R. Beresford, Nicholas de B. Katzenbach en C.B. Rogers, Jr. via website SEC, 
URL: <http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/723527/000093176303001862/dex991.htm> (geraad-
pleegd 26 maart 2010). 
55 Citaat afkomstig van de website van de Commissie Corporate Governance, http://www.corporate 
governancecommittee.be/nl/home/ (geraadpleegd 23 maart 2010). 
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De flexibiliteit wordt ondersteund door twee elementen: de ‘comply or explain’-benadering en 

de centrale rol van transparantie. De ‘comply or explain’-benadering houdt in dat, als 

beursgenoteerde ondernemingen de aanbevelingen niet navolgen, er van hen wordt verwacht 

dat ze daar een verklaring voor geven (Commissie Corporate Governance 2009: 1). De drie 

belangrijkste wijzigingen van de Code 2009 in vergelijking met die van 2004 zijn (Commissie 

Corporate Goveranance 2009: 2):  

(1) De rol van de CEO in het beheer en de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur 

wordt duidelijk gedefinieerd, vooral met betrekking tot systemen voor interne controle 

en risicomanagement. 

(2) De rol van de comités en de evaluatie van hun werking wordt verder uitgebouwd als 

aansluiting op de nieuwe wettelijke definitie van onafhankelijke bestuurders. 

(3) Topmanagers van beursgenoteerde vennootschappen moeten voortaan een 

renumeratieverslag opstellen, dat belangrijke informatie verschaft over het 

renumeratiebeleid. De commissie moedigt beursgenoteerde vennootschappen en 

kandidaat-CEO’s ook aan om vrijwillig het bedrag van hun vertrekvergoedingen  te 

omkaderen en te beperken op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. 

 

De commissie ‘Corporate Governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen’ werd op 

initiatief van Unizo en UCM56 in het leven geroepen, onder het voorzitterschap van baron Paul 

Buysse. De code-Buysse heeft als doel het uitwerken van aanbevelingen met betrekking tot goed 

bestuur in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Na het voorstellen van een ontwerpcode op 21 

maart 2005 werd op 21 september 2005 de officiële code gepubliceerd. Code Buysse II werd op 

23 juni 2009 als een vernieuwde, meer actuele versie van de code ontwikkeld.57  

 

3.2.2.1.  Belgische wetgeving 

Naast de Corporate Governance Code zijn ook in de Belgische wetgeving bepalingen in verband 

met deugdelijk  bestuur opgenomen. Met de nieuwe 'Wet inzonderheid tot oprichting van een 

auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen' moeten 

beursgenoteerde ondernemingen sinds 8 januari 2009 een auditcomité58 oprichten binnen hun 

                                                             
56 De Union des Classes Moyennes werd opgericht in 1928 en verdedigt, vertegenwoordigt en promoot de 
belangen van de zelfstandigen, de handelaars, de KMO-bedrijfsleiders en de beoefenaars van vrije 
beroepen. Ze informeert, helpt en adviseert in alle domeinen van hun professionele activiteiten (info via 
de link : <http://www.ucm.be/> en <http://www.ecosubsibru.be/index.cfm?fuseaction=aides.aides_one 
&aide_id=161&language=NL> (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
57 Info van de website van de Code Buysse, URL: <http://www.codebuysse.be>, (geraadpleegd op 23/03/ 
2010). 
58 Dit auditcomité moet samengesteld zijn uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één 
onafhankelijke bestuurder, die beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en 
audit. Hij moet ook voldoen aan de nieuwe en strengere criteria van onafhankelijkheid die de wetgever nu 
stelt (Belgische Staatsblad 2009: 68568-68580). 
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bestuur. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2006/43/EG (Belgische Staatsblad 

2009: 68568). 

 

Een voorontwerp van de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 

aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen werd op 5 maart 2010 goedgekeurd in 

de ministerraad. Het gaat om een omzetting van de Europese Richtlijn 2007/36/EG, die ervoor 

zorgt dat aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om59: 

(1) te stemmen en deel te nemen aan de algemene vergadering op elektronische wijze; 

(2) documenten van de algemene vergadering en volmachtformulieren te raadplegen op de 

website van de onderneming; 

(3) nieuwe punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit door te sturen indien 

ze 3% van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen. 

Het wetsontwerp betreffende de versterking van het deugdelijk bestuur in beursgenoteerde 

ondernemingen zou op 18 maart 2010 door de Senaat definitief worden goedgekeurd60. 

 

3.2.3. Internationaal  

Op internationaal vlak zijn een aantal grensoverschrijdende initiatieven opgericht, zoals het 

ICGN en het GCFF. Daarnaast houden ook de Europese Commissie en het OECD zich met 

corporate governance bezig. 

 

Het International Corporate Governance Network (ICGN) werd opgericht in 1995. Het is een 

internationale organisatie van 480 leiders in corporate governance uit 45 landen. Het doel van 

het ICGN is het wereldwijd oprichten en verbeteren van standaarden van corporate governance. 

Via comités poogt men het corporate-governancebeleid te beïnvloeden en dialoog over de 

grenzen heen aan te moedigen. Drie punten waar het ICGN nadruk op legt zijn: 

ruimdenkendheid en expertise, grootte van de betrokken institutionele investeerder61 en 

geografische diversiteit62. 

 

                                                             
59 Bron: tekst ‘Gewijzigde wettelijke bepalingen voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van 
bepaalde rechten van aandeelhouders’, URL: <http://www.corporategovernancecommittee.be/Library/ 
documents/Rechten%20Aandeelhouders/Rechten%20AHs%20-20Gecoördineerde%20tekst%20NL.pdf> 
(geraadpleegd op 26 maart 2010). 
60 Bron: < http://www.corporategovernancecommittee.be/nl/links/belgische_regelgeving/default.aspx > 
(geraadpleegd op 26 maart 2010). 
61 Ze vertegenwoordigen het management van fondsen boven de 9.5 biljoen dollar (http://www.icgn.org/ 
about) (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
62 Bron: <http://www.icgn.org/about/> (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
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Het Global Corporate Governance Forum (GCGF) is een multi-donor trust fund facility van het 

IFC (International Finance Corporation). Het werd opgericht door de Wereldbank en de OECD in 

1999. Het Forum sponsort regionale en lokale initiatieven die corporate-governancezwaktes in 

landen met lage inkomens aanpakken. De doelen van het Forum zijn uiteenlopend: de private 

sector promoten als de motor van groei, de kwetsbaarheid voor financiële crisissen van 

ontwikkelende economieën en economieën in transitie verminderen, en incentives bieden aan 

ondernemingen om op een sociaal aanvaardbare manier te investeren en presteren. Het Forum 

doorliep reeds verschillende fasen. In Fase I lag de nadruk op het ondersteunen van de publiek-

private dialoog over alle verschillende regio’s in de wereld heen. In Fase II verschoof de nadruk 

naar implementatie van en technische hulp bij corporate-governanceregels, terwijl hun strategie 

van ‘Better Companies, Better Societies’ steeds meer in de kijker werd gezet. Momenteel zit het 

Forum in de overgang van Fase II naar Fase III, die de ontwikkeling van een volledig globaal 

kennismanagementnetwerk inhoudt63. 

 

Ook het OECD (zie ook 3.1.) houdt zich met corporate governance bezig. De OECD Steering Group 

on Corporate Governance coördineert en begeleidt het werk van de organisatie op het vlak van 

corporate governance. Ze publiceren vooral papers die als basis voor dialoog en 

beleidshervorming moeten dienen, en maken daarbij gebruik van de OECD Principles of 

Corporate Governance64. 

 

De Europese Commissie vindt het harmoniseren van de regelgeving en corporate governance 

belangrijk. Hun doelen op het vlak van corporate governance zijn: gelijke bescherming bieden 

voor aandeelhouders en andere betrokken partijen, vrijheid van vestiging bieden voor bedrijven 

in de EU, efficiëntie en concurrentievermogen garanderen, grensoverschrijdende samenwerking 

promoten en dialoog en discussie tussen verschillende lidstaten over de modernisatie van de 

regelgeving en corporate governance stimuleren65. 

 

Ieder land heeft z’n eigen corporate-governance-initiatieven en -instanties 66 . Hieronder 

bespreken we nog kort even de situatie in Europa en Amerika. 

 

 

                                                             
63  Info van de website van het International Corporate Governance  Forum. URL: 
<http://www.gcgf.org/ifcext/cgf.nsf/content/home> (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
64 Info van de website van het OECD. Url: <http://www.oecd.org/about/> (geraadpleegd op 26 maart 
2010). 
65  Info van de website van de Europese Commissie. URL: <http://ec.europa.eu/internal_market/ 
company/index_en.htm> (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
66 Op de website van het ECGI wordt een overzicht geboden van de instanties en initiatieven in 
verschillende landen. Url: <http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php> (geraadpleegd op 26 maart 2010). 
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3.2.3.1.  Europa: European Corporate Governance Institute (ECGI) 

Het European Corporate Governance Institute (ECGI) definieert zichzelf als een 

internationale, wetenschappelijke non-profitorganisatie. Sinds 2002 wil het een forum voor 

debat en dialoog over belangrijke corporate-governanceproblemen bieden. De nadruk ligt 

daarbij op best practices. De doelgroep bestaat uit academici en wetgevers, maar ook uit gewone 

gebruikers van de corporate-governanceaanbevelingen en -wetten. Neutraal en objectief 

onderzoek is het hoofddoel van de associatie, om zo correct advies met betrekking tot corporate-

governancebeleid te kunnen verstrekken en de ontwikkeling van corporate governance te 

kunnen verbeteren67. 

 

3.2.3.2.  Verenigde Staten: de Sarbanes-Oxleywet 

In de VS wordt deugdelijk bestuur sinds 30 juli 2002 opgelegd door de Sarbanes-Oxleywet68, 

opgesteld door Paul Sarbanes en Michael Oxley. De Sarbanes-Oxleywet (SOX) bestaat uit 

volgende onderdelen (Sarbanes-Oxley Act 2002: 745-746):  

- Hoofdstuk 1: oprichting en organisatie van de Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB), en een omschrijving van hun taken en bevoegdheden. De PCAOB ziet toe op de 
uitvoering van de wet. 

- Hoofdstuk 2: maatregelen om de onafhankelijkheid van de auditor te verbeteren. 
- Hoofdstuk 3: Corporate responsibility met de nadruk op de relatie tussen het auditcomité, de 

auditor en het management. 
- Hoofdstukken 4 - 10: de bepalingen in verband met corporate governance en bijhorende sancties 

behandelen verbeterde financiële onthullingen, belangenconflicten van analisten, bronnen en 
macht van de SEC69, de bespreking van een aantal studies en rapporten, de “White-collar crime 
penalty enhancements act”, en aansprakelijkheid voor bestuurs-  en criminele fraude . 

 

Artikels 302 en 404 zijn het meest omstreden. Artikel 302 behandelt de verspreiding van 

informatie. Het management is daarbij verplicht te rapporteren over controlesystemen. Artikel 

404 legt regels op in verband met interne controle en financiële rapportering. Zowel de 

algemene directeur, de financiële directeur als de auditor dienen expliciet te verklaren dat de 

interne controles van de onderneming betrouwbaar zijn (Sarbanes Oxley Act 2002: 777, 789). 

Het niet naleven van de wet kan leiden tot gevangenisstraffen of geldboetes voor de directie (De 

Clercq 2007: 308).    

3.2.4. Waar liep het fout? 

Kirkpatrick (2009) haalt, met betrekking tot het corporate-governancemodel, enkele belangrijke 

lessen aan die uit de financiële crisis getrokken moeten worden. De belangrijkste 

                                                             
67 Info van de website van het European Corporate Governance Institute, URL:  <http://www.ecgi.org/>, 
(geraadpleegd op 24/03/2010). 
68 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ204/content-detail.html. (geraadpleegd op 26 maart 
2010). 
69 SEC = Securities Exchange Commission. 
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tekortkomingen situeren zich op het vlak van risicomanagement, incentivestructuren, 

verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, credit rating agencies, accountingstandaarden en 

problemen met de regelgeving (Kirkpatrick 2009: 3). Deze verschillende factoren worden 

hieronder besproken. 

 

Het falen van risk management in bedrijven die er net gespecialiseerd in moesten zijn (zoals 

banken) wordt vaak genoemd als een van de redenen waarom het fout liep in de crisis, ook door 

het OECD. Risico’s werden vaak niet bekeken voor het bedrijf in zijn geheel, maar slechts voor 

één product of één divisie. Risicomanagers werden afgezonderd van de rest van het 

management en kregen weinig middelen om het beleid te veranderen (OECD 2009: 31). Volgens 

Kirkpatrick (2009) lag de nadruk in het risicomanagement de voorbije jaren net iets te vaak op 

de interne controle van financiële rapportering, en werd er onvoldoende rekening gehouden 

met de bredere context. Naast technische oorzaken van falende risicomodellen moet namelijk 

ook rekening worden gehouden met behavioristische aspecten. Als men risk management 

analyseert in het kader van corporate governance, dan gaat het vooral om de doorgeven van 

informatie over dit risicomanagement aan de raad van bestuur. De verspreiding van deze 

informatie doorheen het management was een groot probleem in veel bedrijven. De Corporate 

Governance Principes stellen dat risk management een taak van de raad van bestuur is: 

“monitoring the effectiveness of the company’s management practices and making changes as 

needed” (Principe VI. D.2). Een officiële opmerking bij Principle VI. D.2 is: “monitoring of 

governance by the board also includes continuous review of the internal structure of the 

company to ensure that there are clear lines of accountability for management throughout the 

organization”. Volgens Kirkpatrick (2009) kreeg deze laatste opmerking in het verleden te 

weinig aandacht bij de toepassing van corporate-governanceprincipes. Dat het bestuur vaak 

onvoldoende overzicht had over het falende risicomanagement blijkt uit verschillende 

elementen: de blootstelling aan CDO’s (collateralized debt obligations) die veel groter was dan 

wat in hun risico-inschattingen was voorzien, en het feit dat men soms te weinig wist wat de 

potentiële balansgroei en liquiditeitsnoden in de toekomst zouden zijn door het verkeerd 

inschatten van bepaalde risico’s (Kirkpatrick 2009: 6). Veel banken, zoals Bear Stearns en 

Northern Rock, beweerden dat ze het liquiditeitsrisico tijdens de crisis niet hadden zien 

aankomen. Nochtans waren de voortekenen duidelijk: rapporten van de Bank of England en de 

FSA, die in 2007 waarschuwden voor liquiditeitsrisico’s, werden terzijde gelegd. Ook bij het 

gebruik en de toepassing van stresstesten en scenarioanalyse liep het grondig fout in vele 

banken. Vaak werden externe stresstesten gebruikt, die ontwikkeld waren voor een ander type 

bedrijf, en dus onjuiste resultaten genereerden (Kirkpatrick 2009: 10). Samengevat kunnen we 

stellen dat de problemen in verband met risicomanagement zich volgens Kirkpatrick op twee 
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vlakken stelden: enerzijds waren de processen van risk management en stresstesten inefficiënt, 

anderzijds doken er problemen op bij de overdracht van informatie naar het bestuur toe. 

 

De OECD stelt dat ondanks de corporate-governanceprincipes, de verschillende codes, de 

regelgeving in ieder land en de additionele begeleiding van COSO70 en Turnbull71, er nog steeds 

geen allesomvattende begeleiding is (OECD 2009: 37). De grootste problemen zijn:  

(1) Risks are frequently not linked to strategy. 
(2) Risk definitions are often poorly expressed. 
(3) Developing intelligent responses to risks by the company: there are five key dimensions to 

consider: strategy, people, detail, tasks and drivers. 
(4) Taking into account stakeholders and guardians in detailing responses to risk. 
(5) Paying more than lip service to the extended enterprise. (OECD 2009: 38) 
 

 
De tekortkomingen op het vlak van incentivestructuren worden verderop besproken in 

paragraaf 3.3. Een derde oorzaak voor bovenstaande problemen is volgens Kirkpatrick (2009) 

het gebrek aan verantwoordelijkheid van het bestuur, dat er niet in slaagde voldoende 

overzicht te behouden. Niet enkel de resultaten72 getuigen van het falen van het bestuur, maar 

ook de structuur van het bestuur ligt aan de basis van mislukkingen. Falende banken of 

bedrijven in de Verenigde Staten werden vaak gekenmerkt door eenzelfde bestuur en CEO die 

vaak gedurende een lange tijd aan het hoofd van de onderneming stonden. Wanneer dergelijke 

managers het bestuur van een falend bedrijf verlieten, sloten ze meestal onmiddellijk samen aan 

bij het bestuur van een ander bedrijf, met alle gevolgen vandien (OECD 2009: 41).  

 

Een ander aspect van de problemen met het corporate-governancemodel zijn de credit rating 

agencies (CRA’s). Deze instanties werden reeds uitgebreid besproken in paragraaf 3.1.2. Kort 

samengevat komt het erop neer dat de kwaliteit van deze externe agentschappen sterk onder 

vuur lag tijdens de crisis en door verschillende instanties zoals het SEC en de FSA een 

belangrijke factor in het ontstaan van de crisis werd genoemd (Kirkpatrick 2009: 25). 

 

Een ander opduikend probleem in het corporate-governancemodel speelt zich af op het vlak van 

accounting standards. Er is gebrek aan een consistente globale set van aanvaarde 

riskmanagementprincipes en -richtlijnen voor de jaarrekening. Een tweede probleem stelt zich 

bij het misbruik van niet-balansentiteiten. Na het Enronschandaal werd de regelgeving in 

verband met dit soort Special Purpose Vehicles in de VS strenger, maar het probleem dook weer 

                                                             
70 COSO, of Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, voorzag in twee werken 
over risk management: “Internal Control – Integrated Framework” (1992) en “Enterprise Risk 
Management – Integrated  Framework” (2004) (OECD 2009: 35). 
71 De Turnbullbron voorziet  in een conceptueel overzicht van risicomanagement (OECD 2009: 37). 
72 Zoals vergoeding zonder prestaties en slecht risicomanagement. 
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op in de huidige crisis. Prudentiële standaarden zetten banken aan tot arbitrage door assets van 

de balans te halen en apart te financieren. Sommige effecten (zoals CDO’s) mochten door kopers 

die in geldproblemen raakten terugverkocht worden aan de bank, aan de oorspronkelijke 

waarde. Aandeelhouders van de bank wisten hier niets van en men leek het risico van die 

praktijken niet goed te beseffen. Als de informatie over deze transacties geheim werd gehouden, 

zal er al zeker geen effectief risicomanagement aan te pas zijn gekomen. Het laatste aspect van 

de problemen met boekhoudregels is de fair-valueproblematiek van activa waarvoor geen markt 

is (Kirkpatrick 2009: 26).  

 

Corporate-governancemodellen staan niet op zich. Er moet ook rekening worden gehouden met 

de regelgeving van een streek, land of werelddeel. Net door de verdeling van 

verantwoordelijkheden kunnen hierbij problemen optreden. Is het aan de wetgever, de 

nationale bank of corporate-governanceorganisaties om bedrijven op problemen of fouten te 

wijzen (Kirkpatrick 2009: 27)? 

 

Het is nu maar de vraag of er gewerkt kan worden aan een verbeterde versie van het corporate-

governancemodel, waarbij die hiaten worden opgevuld, of dat we het model voorgoed moeten 

afschrijven en op zoek moeten naar een nieuw model. Die vraag proberen we in het volgende 

hoofdstuk (4.2.) te beantwoorden. 

 

Conclusies 

De huidige crisis toonde aan dat het op verschillende vlakken fout liep in het corporate-

governancebeleid van ondernemingen. Ondanks het uitgebreide arsenaal aan maatregelen, 

zowel op nationaal als internationaal vlak, en een hele reeks aan instituties die zich met 

corporate governance bezig hielden, bleken de geformuleerde aanbevelingen niet in staat een 

werkelijk ‘deugdelijk bestuur’ te verzekeren. 

De grootste tekortkomingen situeren zich op het vlak van  

- Risicomanagement: risico werd al te vaak gemeten op het niveau van één product, 

terwijl een risicoanalyse op het niveau van het gehele bedrijf niet werd uitgevoerd. Een 

tweede aspect van dit probleem is de gebrekkige communicatie over risicoanalyses in 

bedrijven; 

- Incentivestructuren; 

- Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur: het bestuur was vaak onvoldoende in 

staat overzicht over het gehele bedrijf te behouden; 

- Credit rating agencies: door hun dubbele rol bij de waardering van financiële producten 
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(ze verlenen ook advies, naast het toekennen van ratings) wordt de kwaliteit van 

dergelijke instanties nu in vraag gesteld; 

- Accounting standards: naast een gebrek aan consistente, globaal aanvaarde 

riskmanagementprincipes en -richtlijnen voor de jaarrekening zorgde ook de fair-

valuewaardering van activa waar geen markt meer voor was voor problemen. 

- Problemen met de regelgeving: de regulering verschilt van land tot land en van streek tot 

streek. 

 

3.3. INTERNE BANKCULTUUR: KORTETERMIJNDOELSTELLINGEN, 

BONUSBLINDHEID EN EEN AARZELENDE OVERHEID 

De bonuscultuur binnen de banken groeide uit tot één van de meest opvallende aspecten van 

deze economische crisis door de publieke woede die ze veroorzaakte. Nochtans was die interne 

bankcultuur geen evolutie van de laatste jaren, maar ontstond ze al enkele decennia geleden. De 

bankiers hadden vanaf de jaren 80 het geweer van schouder veranderd: men focuste zich niet 

langer vooral op de klant en zijn wensen, maar op winstmaximalisatie voor eigen rekening. 

Bankiers moesten, door middel van het opgehaalde spaargeld en bijkomende leningen, zo hoog 

mogelijke winsten binnenrijven voor de bank (Klok en van Uffelen 2009: 27). Wie 

miljoenenwinsten kon binnenhalen, kreeg daar een riante beloning voor. Jaar na jaar werd het 

bonussysteem omvangrijker en royaler, en ging variabele beloning een steeds groter deel 

uitmaken van het salaris van topbankiers en -managers73. Het stimuleerde iedereen om nog 

meer risico’s te gaan nemen, in de hoop zo een hogere bonus te krijgen: “Renumeration and 

incentive systems were strong incentives to take risk.” (Kirkpatrick 2009: 12).  

 

Met het uitbreken van de kredietcrisis werden de bankiers en managers met de hoogste 

bonussen al snel met de vinger gewezen als de belangrijkste schuldigen aan de crisis. Klok en 

van Uffelen geven het voorbeeld van Richard Fuld, die als CEO van Lehman Brothers enthousiast 

meestapte in de hypotheekverpakkingsindustrie en de vastgoedzeepbel mee oppompte door het 

subprimesegment van hypothecaire leningen te voorzien – tot in 2008 de zeepbel knapte en 

Lehman Brothers ten onder ging. Tussen 1993 en 2007 streek Fuld daarbij meer dan 500 

miljoen dollar aan salarissen en bonussen op, wat hem de bedenkelijke eer opleverde laureaat te 

zijn van de Thief Award van de Financial Times, een award voor de meest overbetaalde CEO. 

Ondanks het feit dat het bonussysteem al decennialang ongestoord kon blijven groeien, was het 

                                                             
73 Kirkpatrick (2009: 13) citeert een onderzoek bij Europese banken uit 2006, waarbij het vaste salaris bij 
CEO’s nog goed was voor (slechts) 24%, terwijl 36% bestond uit jaarlijkse cashbonussen en 40% uit 
incentives op de langere termijn. 
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pas met het ineenstorten van het financiële systeem dat de publieke opinie zich opeens zwaar 

tegen de bonuscultuur richtte. Op die manier werden ook de politici en de overheden ertoe 

verplicht om ingrijpendere maatregelen te nemen – voorlopig nog niet met succes, zo blijkt uit 

de recentere berichtgeving: in februari 2009 liet de Royal Bank of Scotland weten dat het zijn 

personeel 1 miljard pond aan bonussen zal uitbetalen (terwijl de bank maanden voordien nog 

moest worden gered door een kapitaalinjectie van de overheid voor een bedrag van 20 miljard 

pond)74, en eind maart 2010 zette Jozef De Mey, voorzitter van de Fortisholding, nog kwaad 

bloed door opslag te vragen voor zijn “onderbetaalde” raad van bestuur75. 

 

In deze paragraaf bekijken we hoe de cultuuromschakeling van klantgerichte naar winstgerichte 

bankiers is gebeurd, een omschakeling die veroorzaakt werd door een cocktail van deregulering 

en globalisering in de jaren tachtig en negentig. Daarna bekijken we het concept ‘bonus’ van 

naderbij: eerst door de grote poort binnengehaald als oplossing voor het principal-

agentprobleem in de economie, daarna verguisd wegens veeleer inefficiënt en zijn doelen 

voorbijschietend. Daarbij verliezen we ook de psyche van de manager niet uit het oog: hij (of zij) 

krijgt te maken met bonusblindheid en bonusverslaving. Tot slot gaan we in op de recente 

gebeurtenissen van de economische crisis: hoe de publieke opinie zich lijnrecht tegenover de 

bankiers schaarde, maar de nationale overheden ondanks de miljarden financiële steun amper 

een voet tussen de deur hadden. 

3.3.1. Een cultuuromslag: van waardemaximalisatie voor de klant naar 

winstmaximalisatie voor de bank 

1986. Londen wordt getroffen door de zogenaamde Big Bang, de acute deregulering van de 

financiële markt. In één beweging breekt de Britse regering onder leiding van premier Margaret 

Thatcher de Londense City open: de vaste commissie op beurstransacties wordt afgeschaft en 

onder onderhandelaars en bankiers moet open concurrentie gaan heersen. De winstmarges 

komen al snel onder druk te staan, en Londense banken hebben geen andere keuze dan met 

Amerikaanse banken te fuseren. Zo steekt ook het bonusvirus, dat zich in de Verenigde Staten al 

een aantal jaar volop aan het ontwikkelen was, de oceaan over (Klok en van Uffelen 2010: 39).  

 

De deregulering die het neoliberale gedachtegoed in de jaren tachtig met zich meebracht, was 

op die manier de aanstoker van het bonusvirus. Vóór de Big Bang in Londen bleven bankiers 

vaak hun leven lang in dienst van één en dezelfde firma – daar hadden ze zelf alle belang bij, 

                                                             
74  Zie http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/4551817/Royal-Bank-of-
Scotland-to-pay-staff-1-billion-in-bonuses.html (geraadpleegd 12 april 2010) 
75  Zie http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100326_109 (geraadpleegd 27 
maart 2010). 
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want wie lang genoeg in dienst bleef, kon op gegeven moment partner worden. Toen meer en 

meer banken geïntroduceerd werden op de beurs, kwam daar echter verandering in. Er drong 

zich een loyauteitsprobleem op: de voormalige partners kwamen in loondienst, en het werd veel 

makkelijker om over te stappen naar een andere bank als die een hoger salaris betaalde. Hoe 

meer bankiers dat deden, hoe meer de bonussen stegen (Klok en van Uffelen 2009: 39-40). De 

opwaartse spiraal was een feit, en door de toenemende globalisering en internationale 

verwevenheid van banken verspreidde het bonusvirus zich al snel over de hele wereld. De 

banken konden zich zo meteen ook indekken tegen kritiek op die hoge bonussen: een bank die 

weigerde mee te doen aan het opbod van variabele vergoedingen, zou geen talentvolle bankiers 

meer kunnen binnenhalen en het met de kneusjes moeten stellen (ibid.: 48).  

 

Het was het onweerstaanbare geloof in de vrije markt dat ervoor zorgde dat iedereen de teugels 

liet vieren. Zowel Ronald Reagan (president van de VS van 1981 tot 1989) als Margaret Thatcher 

(premier van Groot-Brittannië van 1979 tot 1990) wilden de economische terugval van de 

vroege jaren tachtig tegengaan met “een cocktail van meer vrije markt en een terugtredende 

overheid” (Klok en van Uffelen 2009: 54), een aanpak die leek te werken: de economie bloeide 

door de impulsen die aan de markt werden gegeven. Banken en verzekeraars kregen meer 

speelruimte: zo werd de juridische scheiding tussen zaken- en gewone banken – ingesteld na de 

Grote Depressie – opgeheven zodat ook gewone banken en verzekeraars deel konden nemen aan 

de lucratieve handel in financiële derivaten en andere constructies. Nu het overheidstoezicht 

was verdwenen, werden de hoge rendementen op die markten erg aantrekkelijk – ondanks de 

hoge risico’s die aan die rendementen waren verbonden (ibid.: 55).  

 

Naast die deregulering was ook globalisering één van de drijvende factoren. De 

handelsbarrières tussen landen verdwenen, en globalisering en deregulering werkten op elkaar 

in. De concurrentie tussen landen onderling werd steeds intenser, en leidde tot een wedloop 

naar beneden. Vooral in de financiële sector had die wedloop verstrekkende gevolgen: 

toezichthouders werden minder streng in de hoop zo banken en verzekeraars naar zich toe te 

trekken. Centrale banken bleken terughoudend om banken hard aan te pakken. Het toezicht 

werd daardoor uitgehold (zie 3.1.).  

3.3.2. De inefficiëntie van bonussen 

De premisse voor het geven van bonussen (of “variabele beloning”, om een minder beladen 

uitdrukking te gebruiken) is eenvoudig: de innerlijke motivatie die mensen drijft om 

bijvoorbeeld afspraken na te komen of een medemens te helpen, wordt door de werkgever 

vervangen door een externe prikkel: geld. Een prestatiebeloning kan op die manier wel degelijk 

zijn nut bewijzen: als het de werkgever niet lukt om zijn medewerkers ervan te overtuigen dat 
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ze harder moeten werken, kan een financiële prikkel hen daartoe wellicht wél aanzetten (Klok 

en van Uffelen 2009: 156). Aan dergelijke financiële stimulansen is wel een groot risico 

verbonden: verdwijnt de externe prikkel, dan kun je niet meer terug naar de interne motivatie. 

Bonussen werken verslavend, en kunnen niet zomaar verdwijnen. Wérkt variabele 

prestatiebeloning dan wel? “Bonussen horen er nu eenmaal bij,” zeggen de topmanagers (Klok 

en van Uffelen: 156-157).  

 

3.3.2.1.  Bonussen in de wetenschappelijke literatuur: van oplossing tot probleem 

Bonussen kregen een wetenschappelijke verankering en een positief imago toen ze als dé ideale 

oplossing voor het principal-agentprobleem naar voren werden geschoven. Het principal-

agentprobleem komt kort gezegd neer op de vraag: “Hoe kan een opdrachtgever een door hem 

aangestelde agent motiveren en controleren om te bekomen dat diens doelfunctie congrueert 

met de zijne?” (De Clercq 2007: 279). Het meest gebruikte voorbeeld van dat probleem is de 

tegenstelling tussen aandeelhouders en managers binnen een onderneming, en dat is ook hier 

het geval: de aandeelhouders willen dat het management in hun belang gaat handelen (dus: 

winstmaximalisatie) in plaats van het eigen belang voorop te stellen (waar ook andere factoren 

dan winst voor de onderneming belangrijk kunnen zijn), en dat kunnen ze doen door een 

variabel beloningssysteem voor het management op te stellen. Een materialistisch ingestelde 

manager zal er dan alle baat bij hebben om de beurskoers of de winst zo hoog mogelijk te 

houden, zodat zijn bonus op het einde van het jaar ook zo hoog mogelijk zal zijn (De Clercq 2009: 

279; Klok en van Uffelen 2009: 157).  

 

Die wetenschappelijke acceptatie van bonussen is echter maar schijn: geen enkel onderzoek 

heeft tot nu toe onomstotelijk kunnen aantonen dat een hogere beloning ook daadwerkelijk tot 

betere prestaties leidt (Klok en van Uffelen 2009: 158-159). Daarentegen zijn er het laatste 

decennium in de wetenschappelijke wereld wel kritische stemmen opgegaan tégen de bonus: in 

Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation (2004) schetsen 

Lucian Bebchuk (universiteit van Harvard) en Jesse Fried (universiteit van Berkeley) een 

betrekkelijk negatief beeld van variabele beloning. Bonussen geven een verkeerde prikkel, 

worden onjuist vastgesteld en leiden vaak tot meer onheil. In Nederland promoveert 

onderzoeker Kilian Wawoe (ooit zelf nog bankier bij ABN-Amro) in 2010 aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam met een studie over het effect van bonussen. Ook Wawoe is daarbij 

erg sceptisch over het nut van variabele prestatiebeloning, waar ook andere factoren dan de 

prestaties (onterecht) een rol spelen in de hoogte van de bonus. Zo is ook de persoonlijkheid van 

de medewerker bepalend: wie ondernemend, assertief en dominant is en zijn eigen belang 
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centraal stelt, weet zo een hogere beloning te bemachtigen – zonder daarom betere prestaties te 

leveren dan een minder assertieve medewerker (Klok en van Uffelen 2009: 160).  

 

Ook op andere vlakken schiet variabele beloning zijn oorspronkelijke doel voorbij76: 

• Het effect op medewerkers: bonussen moeten medewerkers extra motiveren om de 

vooropgestelde doelen te behalen. Ze moeten de onderlinge concurrentie 

aanmoedigen.77 Maar: 

o Vaak neemt de kwantiteit van het werk toe, terwijl de kwaliteit net afneemt78; 

o Medewerkers gaan meer risico nemen om een hogere bonus binnen te halen; 

o In sommige bedrijven, waar lucratieve bonussen aan hoge doelstellingen worden 

gekoppeld, blijkt er meer fraude voor te komen. Wat sjoemelen met de 

boekhouding om de bonusdoelstellingen te halen is lang geen uitzondering meer 

in het bedrijfsleven (Klok en van Uffelen 2009: 167).  

• Het effect op het bedrijf zelf: op de korte termijn kan het nemen van grote risico’s wel 

voordeel opleveren voor de aandeelhouder, maar op de lange termijn is dat lang niet 

zeker. Bij banken wringt dat overigens extra: als het mis zou lopen is dat niet alleen 

nadelig voor de aandeelhouder, maar ook voor de belastingbetaler. 

• Goede medewerkers in het land houden: het is één van de vaakst gehoorde argumenten 

pro bonussen: zonder die bonussen gaan goede medewerkers naar het buitenland. 

Wawoe doorprikt die analyse: “De belangrijkste redenen voor vertrek onder 

bankmedewerkers zijn de relatie met de baas, een gebrek aan doorgroeimogelijkheden 

en slechte communicatie binnen het bedrijf.” 79  Trouwens: als beloning wél een 

vertrekreden zou zijn, dan gaat het daarbij altijd om de totale hoogte van die beloning, 

niet enkel om het al dan niet bestaan van een variabele component.  

 

 

 
                                                             
76 Deze alinea is licht gebaseerd op de bevindingen van Kilian Wawoe omtrent bonussen bij het 
voorstellen van z’n alternatief: winstdeling. Wawoes analyse van de bonuscultuur is hier terug te vinden: 
http://kilianwawoe.com/pdf/voorstel-winstdeling-voor-Banken-Kilian-Wawoe.pdf (geraadpleegd 14 
april 2010). 
77 Wat in de praktijk vooral zorgt voor een mentale “kippendrift” onder bankiers: “De hoogte van je bonus 
bepaalt je plaats in de pikorde.” (Klok en van Uffelen 2009: 38). Cuomo bevestigt dat: “In some senses, 
large payouts became a cultural expectation at banks and a source of competition among the firms. For 
example, as Merrill Lynch’s performance plummeted, Merrill severed the tie between paying based on 
performance and set its bonus pool based on what it expected its competitors would do.”(Cuomo 2009: 2). 
78 Dat is vooral een probleem in sectoren waar “kwaliteit” geen makkelijk meetbare parameter is, 
bijvoorbeeld in de bankensector: past een bepaalde hypotheek écht bij een bepaalde klant, of wordt het 
die gewoon aangesmeerd zodat de medewerker in kwestie zijn bonusdoelstellingen kan halen? (Klok en 
van Uffelen 2009: 164-165) 
79 http://kilianwawoe.com/pdf/voorstel-winstdeling-voor-Banken-Kilian-Wawoe.pdf, p. 2 (geraadpleegd 
14 april 2010). 
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3.3.2.2.  Bonusblindheid en bonusverslaving 

Bonussen schieten hun doel dus over het algemeen voorbij. Ze zorgen bovendien voor een 

doorgedreven kortzichtigheid bij de bankier (en de manager): die gaat enkel nog letten op die 

doelen die bepalend zijn voor de grootte van de bonus, waarbij andere doelstellingen uit het oog 

worden verloren. Wie beloond wordt volgens de omzet, gaat niet langer kijken naar de 

winstmarge; wie een bonus ontvangt bij een hoger marktaandeel gaat de prijzen zo laag 

mogelijk zetten; wie per transactie betaald wordt verliest de langetermijngevolgen uit het oog. 

Klok en van Uffelen (2009: 164) spreken in dat opzicht van bonusblindheid. 

 

Beloningsadviseurs en managers die dat doorkrijgen, nemen doorgaans hun toevlucht tot 

finetuning: beloningsregelingen gaan evalueren en bijwerken, per afdeling of werknemer gaan 

opstellen, en er zoveel mogelijk indicatoren instoppen. Het leidt vaak tot nodeloos ingewikkelde 

systemen, én tot medewerkers die op zoek gaan naar de mazen in het net – waardoor het 

bonussysteem naast overdreven complex ook erg inefficiënt wordt (Klok en van Uffelen 2009: 

168).  

 

De horizon van veel managers en bankiers is korter geworden. Men kijkt nog maar enkele jaren, 

soms zelfs slechts enkele maanden vooruit. Vooral in de bankensector komt dat duidelijk naar 

voren: een bankier slijt niet langer zijn hele carrière bij één bedrijf, en stapt meestal na enkele 

jaren al over naar de concurrent. Daardoor moeten bankiers nog minder dan in het verleden 

rekening houden met risico’s op de langere termijn – de resultaten komen meestal op het conto 

van de opvolger. Het laat de scheeftrekking zien die in het bonussysteem is ontstaan: bij een 

positief kortetermijnresultaat ontvangt de manager of bankier een hoge bonus, bij negatieve 

resultaten wordt hij zelden afgestraft (Lamfalussy et al. 2009a: 25) – meestal zit de bankier al in 

een ander bedrijf, en zelfs als dat niet het geval is worden er zelden maatregelen getroffen tegen 

de hoge variabele vergoedingen (die in veel gevallen zelfs gegarandeerd zijn). 

 

Bonussen werken ook verslavend. Een bonusprikkel werkt eigenlijk enkel in het eerste jaar – 

daarna treedt er een soort gewenning op aan een bepaalde beoordeling. Blijkt de beoordeling 

het jaar nadien plots lager, dan treedt frustratie op. De “oplossing” voor die bonusverslaving is 

dus: de bonussen jaar na jaar laten stijgen – wat op Wall Street en elders in de wereld dan ook 

jaren aan een stuk is gebeurd. Bovendien vierde de creativiteit ook hier hoogtij: gaandeweg 

werden steeds meer nieuwe bonuscategorieën gecreëerd, die het spaarpotje van een selecte 

groep bankiers stevig spijsden. De doorgaans riante ontslagbonussen (“gouden parachutes”) 

kwamen met het uitbreken van de crisis het meest aan bod in de media en waren het brandpunt 

van de maatschappelijke woede (Lamfalussy et al. 2009: 23), maar er waren er nog een pak 
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meer. Zo werd, zodra de eerste tekenen van een recessie opdoemden, een zogenaamde 

“retentiebonus” ingevoerd in de bankensector om belangrijke werknemers in slechtere tijden 

aan zich te binden. Op die manier wou men talentvolle bankiers ervan weerhouden om weg te 

lopen na een overname. Een goed voorbeeld is de overname van ABN-Amro door Fortis80 in 

2007, waarbij honderden werknemers een retentiebonus van een paar maandsalarissen kregen 

(Klok en van Uffelen 2009: 218-219) en een berg andere bonussen werden gegarandeerd om 

leegloop te vermijden (id.: 141). Om welke bedragen het daarbij ging is overigens niet geweten: 

geen enkele bank is verplicht om in het jaarverslag te schrijven hoeveel bonussen zijn 

uitgekeerd, laat staan hoeveel in elke “categorie” van bonussen. 

 

3.3.3. De crisis: van publieke verontwaardiging tot overheidsingrijpen 

Toen in 2008 de crisis ten volle uitbarstte, was dat voor bankiers een erg vervelende zaak: de 

banken leden enorme financiële verliezen en werden er niet bepaald populairder op – maar het 

ergste van allemaal: de bonussen zouden naar beneden moeten. Dat vonden vele Amerikaanse 

bankiers onterecht: zonder hen zou de schade nog een pak groter geweest zijn, en daarvoor 

zouden ze net beloond moeten worden, niet bestraft (Klok en van Uffelen 2009: 123). De 

bonuspot bleef dan ook vet: de Amerikaanse verzekeraar AIG keerde over 2008 voor 450 

miljoen dollar aan bonussen uit – hetzelfde AIG dat op dat moment al vier keer overheidssteun 

had ontvangen, voor een ontstellend totaalbedrag van 173 miljard dollar (id.: 129). Zoals 

Andrew Cuomo, openbaar aanklager van justitie in New York, het stelt: 

“Thus, when the banks did well, their employees were paid well. When the banks did poorly, their 
employees were paid well. And when the banks did very poorly, they were bailed out by 
taxpayers and their employees were still paid well. Bonuses and overall compensation did not 
vary significantly as profits diminished.” (Cuomo 2009: 1) 

 

De belastingbetaler reageerde furieus: is het dan zo vreemd om geen bonus te krijgen als de hele 

wereldeconomie op de rand van de afgrond staat en belastingbetalers wereldwijd met 

torenhoge schulden worden opgezadeld in een poging de banken te redden? De topbankier vond 

van wel: het is toch immers niet meer dan logisch om, als je miljoenen dollars voor je bedrijf 

verdient, daarop een procentje als beloning te eisen? De publieke opinie woog op de politici, 

overheden en toezichthouders: zij móésten ingrijpen, actie ondernemen. Nu verschillende 

banken moesten worden genationaliseerd en dus onder overheidscontrole stonden, was de tijd 

daarvoor rijp, leek het. Alleen: “Het argument waarmee dergelijke bonussen werden verdedigd, 

was steeds hetzelfde: ‘We zijn met handen en voeten gebonden aan contractuele afspraken.’” 

                                                             
80 Samen met de Royal Bank of Scotland (RBS) en de Spaanse Banco Santander, waar we nu even 
abstractie van maken. 
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(Klok en van Uffelen 2009: 130). Contractuele afspraken waar ook de overheid niets aan kon 

doen.  

 

Overheden wereldwijd deden echter hun best om te laten zien dat ze grip hadden op de situatie: 

op de bonusaankondiging van AIG in maart 2009 wordt in de Verenigde Staten gereageerd door 

een voorstel in het Congres: bonussen aan medewerkers van bedrijven die staatssteun hadden 

ontvangen zouden voor 90% worden belast. Enkele maanden later wordt een wet aangenomen 

die de toezichthouder macht geeft om in te grijpen als de bonussen grote risico’s teweegbrengen. 

In juni 2009 wordt door Obama een “compensation czar” aangesteld: Kenneth Feinberg moet 

voor 175 topmanagers van de 7 grote bedrijven die overheidssteun hadden ontvangen het 

salaris gaan bepalen.81 Een 80-tal andere bedrijven, die lichtere steun ontvingen van de 

overheid, krijgen principes opgelegd die ze moeten opvolgen in hun verloningsbeleid. In het 

Verenigd Koninkrijk is het vooral de Royal Bank of Scotland (RBS) die voor beroering zorgt. Over 

2008 wou RBS maar liefst 2,5 miljard pond aan bonussen uitkeren82, een nieuwsbericht dat door 

de Britten woedend werd onthaald. Brits minister van Financiën Alistair Darling greep in en 

dwong RBS de bonuspot zo ver als juridisch mogelijk was te verkleinen, tot 340 miljoen pond. 

Daarvan zou het grootste deel bovendien niet cash, maar in aandelen worden uitbetaald. De 

gedwongen beperking was overigens van korte duur: eind februari 2010 werd bekend dat RBS, 

ondanks een nettoverlies van 3,6 miljard pond over 2009, haar medewerkers voor 1,3 miljard 

pond aan bonussen wil uitbetalen.83 De theorie “that individual compensation should not be set 

without taking into strong consideration the performance of the business unit and the overall 

firm” (Cuomo 2009: 1) is dan wel érg ver weg.84 

 

In België werd Alexandre Lamfalussy van overheidswege aangesteld om zich, samen met het 

zogenaamde Hoog Comité voor een Nieuwe Financiële Architectuur, over de hervorming van het 

financiële systeem in ons land te buigen. In het tussentijdse rapport, dat eind februari werd 

voorgesteld (Lamfalussy et al. 2009a), wordt een paragraaf gewijd aan de variabele 

vergoedingen. Het comité-Lamfalussy komt tot de vaststelling dat de Belgische regels, die het 

bepalen van de grootte van de bonussen overlieten aan de renumeratiecomités van de 

                                                             
81  http://www.nytimes.com/2009/06/11/business/11pay.html (geraadpleegd 14 april 2010). De 7 
bedrijven in kwestie zijn AIG, Citygroup, Bank of America, General Motors, Chrysler en de financing arms 
van die twee autobouwers.  
82 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7895235.stm (geraadpleegd 14 april 2010). 
83  http://www.guardian.co.uk/business/2010/feb/25/rbs-3bn-loss-defends-bonuses (geraadpleegd 14 
april 2010). 
84 Het is daarbij wel belangrijk om genuanceerd te zijn: ook in een onderneming die in haar geheel 
verlieslatend is, kunnen er divisies of zelfs individuele werknemers zijn die winst creëren voor het bedrijf. 
Voor hen kan het dan wel aangewezen zijn om als onderneming een bonus uit te keren – uiteraard moet 
het totale toegekende bedrag aan bonussen wel in lijn zijn met het financiële resultaat van de gehele 
onderneming (Cuomo 2009: 3). 
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verschillende ondernemingen, ontoereikend zijn gebleken. Nochtans moeten die 

renumeratiecomités voor minstens de helft bevolkt worden door onafhankelijke bestuurders85, 

en komen er ook externe experten aan te pas om de passende hoogte voor de bonussen in te 

schatten. Waar is het dan foutgelopen? Voor het comité-Lamfalussy ligt de verklaring voor de 

hand: vaak zijn de onafhankelijke bestuurders zelf manager in een andere onderneming, zodat 

ze hun eigen bonus gaan vergelijken met de verloningen die op tafel ter discussie liggen. Ze 

hebben er dan ook geen enkel belang bij om zelf kritisch te staan tegenover de omvang van de 

goed te keuren bonussen, want dat zou een onmiddellijke impact kunnen hebben op hun eigen 

bonus (Lamfalussy et al. 2009a: 25). Het OECD benadrukt die stelling, en noemt de impact van 

de manager op het renumeratiecomité als één van de belangrijkste probleempunten van het 

gefaalde corporate-governancebeleid (cf. 3.2.):  

“The governance of renumeration/incentive systems has often failed because negotiations and 
decisions are not carried out at arm’s length. Managers and others have had too much influence 
over the level and conditions for performance based renumeration with boards unable or 
incapable of exercising objective, independent judgement.” (OECD 2010: 8) 

 

Het comité-Lamfalussy schuift verderop in het rapport een daadkrachtig beleid naar voren, 

waarbij ook sprake is van claw-backclausules (waarbij bonussen kunnen worden 

teruggevorderd) en lock-upbepalingen (tijdelijke blokkering van bonussen). De theorie lijkt 

echter niet te worden omgezet in de praktijk: in het uiteindelijke eindrapport van het Comité 

(Lamfalussy et al. 2009b) wordt amper nog over een aanpak van de bonuscultuur gesproken, en 

ook minister van Financiën Didier Reynders lijkt niet erg gedreven om in te grijpen: hij wacht 

Europese maatregelen af, en wil pas als die uitblijven rond de tafel gaan zitten met de banken 

voor een principeakkoord (Michielsen 2009: 51).  

 

Dat blijkt ook over het algemeen de teneur: politici schuiven de hete aardappel liever door. De 

toezichthouders of de banken zelf moesten maar beoordelen van een redelijke bonus was. De 

(grote) banken hadden de touwtjes overigens stevig in handen: zij konden ermee dreigen het 

land te verlaten als de overheid te strenge maatregelen nam of de publieke opinie niet onder 

controle kon houden – een dreigement dat vooral in de Verenigde Staten (New York) en het 

Verenigd Koninkrijk (Londen) indruk maakte. De “harde maatregelen” waarvan hierboven 

sprake moeten vooral gezien worden als een manier om de publieke opinie te sussen (Klok en 

van Uffelen 2009: 149). Dergelijke chantage (regulatory capture) is dan ook de reden waarom 

regeringen op hun eentje niet sterk genoeg staan om de banken en hun interne cultuur stevig 

aan te pakken. Ook internationale en Europese maatregelen zijn noodzakelijk om een 

                                                             
85 Kirkpatrick (2009: 22) merkt daarbij op dat die nood aan onafhankelijke bestuurders het banken veel 
moeilijker maakt om een goede raad van bestuur samen te stellen: het blijkt niet eenvoudig om 
bestuurders te vinden die wél de nodige (geavanceerde) financiële kennis hebben, maar geen nauwe band 
met een of andere bank (om belangenvermenging te vermijden). 
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krachtdadige oppositie te kunnen bieden tegen de interne bankcultuur, en niet louter 

schoorvoetend actie te ondernemen als de verontwaardigde maatschappij dat eist. 

 

Conclusies 

Vanaf de jaren tachtig vond binnen de bankensector een omschakeling plaats van het streven 

naar waardemaximalisatie voor de klant naar winstmaximalisatie voor de bank. Die nieuwe 

interne bankcultuur werd gekenmerkt door kortetermijndoelstellingen, hoge risico’s en 

bonussystemen. Die bonussen, die oorspronkelijk waren bedoeld om managers ertoe te 

motiveren het welzijn van de onderneming te laten primeren boven hun eigen preferenties, 

schieten hun doel echter voorbij: de “innerlijke motivatie” slaat al snel om in bonusblindheid, 

waarbij alleen nog wordt omgekeken naar de (kortetermijn)doelen die de grootte van je bonus 

bepalen. Bovendien werken bonussen verslavend, en blijven ze enkel efficiënt als ze blijven 

toenemen. 

De overheden waren in de nasleep van de crisis te laks in het aanpakken van die 

incentivesystemen. In plaats van zich te laten leiden door publieke verontwaardiging en enkele 

symbolische daden te stellen, moet de overheid proactief optreden en concrete, dwingende 

maatregelen nemen die voor alle financiële instellingen gelden. Daarbij zijn ook supranationale 

initiatieven belangrijk: ook op Europees niveau moet er actie worden ondernomen. Strengere 

regels alleen zullen overigens niet voldoende zijn: ook hier is het beter om een nieuw 

incentivesysteem van nul op te bouwen. 

 

3.4. SYSTEEMRISICO 

Systeemrisico (systemic risk) is het risico dat een probleem bij één enkele financiële instelling 

leidt tot problemen bij meerdere of alle banken, wat uiteindelijk zelfs tot een ineenstorting van 

het systeem kan leiden. Dit risico moet bijgevolg niet op niveau van een individuele instelling 

bekeken worden, maar vanuit een breder standpunt, bijvoorbeeld door de toezichthouders. In 

de bankensector draait het systemische risico vooral rond liquiditeitsproblemen en de kans dat 

een vertrouwensbreuk zich over het hele financiële systeem verspreidt, wat ook gebeurd is in de 

recente crisis. 

 

Furfine (2003) onderscheidt twee definities voor systemisch risico. Een eerste type is het risico 

dat een financiële schok ervoor zorgt dat een aantal markten of instituties tegelijkertijd niet 

meer efficiënt kunnen werken. Een tweede type is het risico dat het falen van één of een klein 

aantal instituties verspreid zal worden naar anderen via de expliciet financiële link tussen deze 
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instituties (Furfine 2003: 112). Een verklaring voor de huidige hoge graad van systeemrisico is  

terug te vinden in de stijgende internationalisering en globalisering van de maatschappij en het 

economische leven. 

3.4.1. Internationalisering en globalisering 

Het bedrijfsleven werd de voorbije jaren steeds internationaler. In de eerste plaats komt deze 

evolutie tot uiting in het feit dat het kapitaal van vele ondernemingen aan eigenaars in 

verschillende landen toebehoort. Ten tweede bestaan er ook transnationale of multinationale 

ondernemingen. Dankzij dalende transport- en communicatiekosten nam zowel de industrie- als 

de dienstensector een globaler karakter aan (De Clercq 2007: 310). Naast de vele voordelen van 

multinationale ondernemingen, zoals technologieoverdracht en het dynamiseren van verstarde 

economieën, zijn er ook nadelen op te merken. Het beleid van een internationaal bedrijf wordt 

over de landsgrenzen heen gevoerd en kan minder beïnvloed worden door nationale politiek 

(De Clercq 2007: 313). Sommige ondernemingen worden zo groot dat hun totale productie die 

van bepaalde landen overschrijdt. Hun macht tijdens onderhandelingen wordt steeds groter. Ze 

streven in steeds grotere mate hun eigen economisch winstbejag na, en regeringen kunnen daar 

weinig tegen inbrengen.  

 

Parallel met de internationalisering van de economie loopt de globalisering ervan. Markten van 

goederen en diensten van productiefactoren raken op wereldschaal steeds meer geïntegreerd. 

De markt wordt steeds groter en de concurrentie intenser. Niet alleen positieve gevolgen, zoals 

het ontstaan van nieuwe afzetmogelijkheden, maar ook negatieve consequenties doen zich voor. 

Het openbreken van voorheen gesloten thuismarkten kan leiden tot aanpassingsmoeilijkheden, 

vooral op politiek vlak. Het culturele en sociale aspect van mondialisering mag ook niet vergeten 

worden, traditionele waarden en gedragspatronen worden vaak verbroken (De Clercq 2007: 

611). Globalisering heeft echter ook tal van voordelen. Het schept nieuwe mogelijkheden en 

kansen op verschillende vlakken. Een steeds gedifferentieerder aanbod aan consumptie-

mogelijkheden wordt beschikbaar. Externe en interne schaaleffecten kunnen beter benut 

worden. Hogere concurrentie geeft een sterkere prikkel tot innovatie en er kan een intense 

ontwikkelings- en aanpassingsdynamiek ontstaan (De Clercq 2007: 612-613).  

 

Als oorzaken voor de toenemende internationalisering en globalisering noemt De Clercq (2007): 

de toegenomen mogelijkheden op het vlak van communicatie en verkeer, de veelvuldige 

pogingen tot vrijmaking van de internationale handel en het internationaal verkeer van 

productiefactoren, en de veranderingen in het politieke klimaat ten voordele van liberalisering 

(De Clercq 2007: 612).  
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3.4.2. Waar liep het fout? 

Was de wereld zich dan niet bewust van de mogelijke gevaren van systemische interconnecties 

tussen banken? Studies tussen 2003 tot 2006 behandelden dit onderwerp al86. Furfine (2003) 

onderzoekt “the degree to which the failure of one bank would cause the subsequent collapse of 

other banks” (Furfine 2003: 111). Het onderzoek voorspelt het besmettingsrisico door data te 

onderzoeken, die de volledige federal funds-transacties tussen banken beslaan. De conclusies 

zijn dat het federal funds-risico niet groot genoeg is of niet zodanig verspreid is dat het voor een 

groot besmettingsgevaar zorgt. Liquiditeitsproblemen daarentegen stellen een groter probleem 

voor banken. Besmetting via connecties tussen banken betekent geen systeembrede bedreiging 

voor de Verenigde Staten, aldus Furfine (2003: 111-112), maar dat hebben de recente 

gebeurtenissen tegengesproken. Ofwel kloppen de resultaten van dit en andere onderzoeken 

niet, ofwel was het risico op dat moment in de tijd inderdaad nog niet zo groot.  

 

Brunnermeier et al. (2009) wijzen erop dat het voorkomen van crisissen in de banksector 

belangrijker is dan in andere industrieën. De correlatie tussen één bank en andere banken, en op 

die manier de hele economie, is enorm groot (Brunnermeier et. al 2009: vii). Het is dus 

belangrijk om de liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen van banken niet enkel vanuit het 

standpunt van een individuele bank te bekijken, maar ook vanuit een systemische context 

(Brunnermeier et. al 2009: 11).  

 

Traditioneel werd systemisch risico en de connectie tussen banken voorgesteld en onderzocht 

als een domino-effect. Centrale banken trokken daarbij de conclusie dat de impact van deze 

bancaire interconnectie relatief klein is. Enkel wanneer zich ongelooflijk grote schokken 

voordoen, leidt de interconnectie tot serieuze problemen. Brunnermeier et al. (2009) wijzen die 

visie af: het “dominomodel” stelt financiële instituties voor als passief en immobiel. In de 

realiteit zullen banken echter reageren op wat er in de omgeving gebeurt, of preventieve acties 

ondernemen om problemen te voorkomen (Brunnermeier et al. 2009: 14). Het dominomodel is 

niet voldoende in staat om die systemische dynamiek weer te geven. Prijzen en risicograden 

veranderen continu en oefenen zo een invloed uit op het gedrag van marktactoren. Het is 

volgens Brunnermeier et al. interessant om de reacties van financiële instituties op 

prijsveranderingen en veranderende risicoverwachtingen te volgen, om systemisch risico zo 

beter in te kunnen schatten (Brunnermeier et al. 2009: 15). 

 

                                                             
86 Voorbeelden zijn: Furfine 2003; Lehar 2005; Beck, Kunt & Levine 2006; Iori, Jafarey & Padilla 2006. De 
laatste drie artikels worden in deze scriptie niet besproken wegens hun hogere technische niveau, dat ons 
iets te ver zou leiden. 
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Hellwig (2008) beschrijft twee belangrijke elementen van systemisch risico in de huidige crisis. 

Ten eerste was er het overmatig gebruik van maturity transformation87 via verschillende 

kanalen en SIV’s (structured investment vehicles). Daarnaast was er het ontstaan van een 

neerwaartse spiraal in het financiële systeem, die veroorzaakt werd door: interactie van 

marktdefecten, fairvalueaccounting, de ontoereikendheid van het kapitaal in het eigen vermogen 

van financiële instituties en de systemische effecten van voorzichtige regulering (Hellwig 2008: 

1). Het ontstaan van dit systemische risico in de loop der jaren is volgens Hellwig te wijten aan 

de interactie tussen ongezonde bankactiviteiten, een overdreven vertrouwen op markten en 

marktdefecten in de crisis (Hellwig 2008: 37). 

 

In november 2009 stelden de regulatoren onder supervisie van de Financial Stability Board 

(FSB) een lijst op van financiële instituten die in aanmerking komen voor grensoverschrijdend 

toezicht. Het gaat om dertig financiële globale groepen (24 banken en 6 verzekeraars) – er zit 

geen enkele Belgische groep bij. De groepen op de lijst moeten een herstel- en resolutieplan 

opstellen voor volgende crisissen, en er worden colleges opgericht om hen in de gaten te 

houden. Op die manier moet vermeden worden dat systemisch risico in de toekomst 

wijdverspreid kan raken en zo zware schade kan toebrengen. Uit de VS staan bijvoorbeeld 

Goldman Sachs, Merill Lynch en Bank of America op de lijst; in Nederland de bank ING (De Tijd 

30/11/2009). 

 

Conclusies 

Het staat vast dat het systeemrisico tot voor het uitbreken van de crisis werd onderschat. 

Niemand had verwacht dat de val van Lehman Brothers de financiële wereld zo onderuit zou 

halen. Nochtans werd in het verleden reeds onderzoek gedaan naar systemisch risico in de 

bankenwereld. De resultaten van dergelijke onderzoeken waren over het algemeen echter 

gunstig: het besmettingsrisico was niet van die aard dat er een systeemwijde crisis zou kunnen 

ontstaan. De realiteit bewees echter het tegendeel. De liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen in 

verschillende banken waren zodanig aan elkaar gerelateerd, dat een systemische component 

niet meer te ontkennen viel. 

De traditionele opvatting van systemisch risico als een domino-effect wordt niet langer 

aanvaard: er zit meer dynamiek in het systeem. Veranderende prijzen en risico’s moeten 

voortdurend opnieuw ingeschat worden. De oorspronkelijke oorzaken van systeemrisico 

(globalisering en internationalisering) werden door een verder samenspel tussen ongezonde 

                                                             
87 Activiteit waarbij financiële tussenpersonen deposito’s of investeringen van een bepaalde duur 
ontvangen (meestal korte duur) en deze fondsen bij een schuldenaar plaatsen (meestal voor een 
gemiddelde of lange termijn). 
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bankactiviteiten, een overdreven vertrouwen op de markten en marktdefecten in de crisis 

versterkt. Een eerste stap in de goede richting is het opstellen van een lijst van bedrijven die 

een gevaar kunnen stellen voor het systeem, en deze onder bijkomend toezicht plaatsen. 
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HOOFDSTUK 4 

EEN UITWEG UIT DE CRISIS:  

AANBEVELINGEN NAAR DE TOEKOMST 

4.0. SYNOPSIS 

Voor wie de crisis van dichtbij heeft meegemaakt – en gezien de omvang van de crisis kunnen 

we daarbij stilaan van de gehele wereldbevolking spreken – is dit laatste hoofdstuk 

ongetwijfeld het interessantste: we trachten enkele vragen te beantwoorden die iedereen zich 

sinds het uitbreken van de crisis is gaan stellen. Hoe raken we weg uit deze crisis? En vooral: 

hoe kunnen we het uitbreken van een volgende crisis van deze grootteorde voorkomen? Om de 

beperkte ruimte van deze scriptie maximaal te benutten, focussen we ons opnieuw op de vier 

domeinen die we in het voorgaande hoofdstuk al hebben besproken. Toen bekeken we hoe en 

waar(om) het precies is foutgelopen, nu richten we ons op de toekomst. Dat doen we in 

concreto op twee vlakken: we bekijken wat er in real time gebeurt, en vergelijken dat met hoe 

de probleempunten – volgens de literatuur en onze eigen visie – zouden moeten worden 

aangepakt. 

Hoe kunnen de controle-instanties en regulatoren worden hervormd om een volgende crisis 

wél op tijd te zien aankomen (4.1.)? Hoe kunnen we het “gefaalde” corporate-governancemodel 

verbeteren, voorzover dat nog mogelijk is – en als er dan toch een nieuw model moet komen, 

hoe moet dat er dan uitzien (4.2.)? Hoe kan de interne bank- en bonuscultuur worden 

hervormd om zich weer van winstmaximalisatie voor de onderneming en de bankier op 

waardemaximalisatie voor de klant te gaan richten (4.3.)? En tot slot: hoe kunnen we het 

holistische systeemrisico terugdringen (4.4.)?  

 

4.1. CONTROLE-INSTANTIES 

In het vorige hoofdstuk gaven we een uitgebreid overzicht van een aantal regulatoren op 

nationaal, internationaal, Europees en Amerikaans gebied, waarbij we telkens een korte 

beschrijving van hun activiteiten gaven, en bekeken waar de knelpunten in het systeem zaten. 

Daarbij valt de consistentie van die knelpunten op: of het nu gaat om de Belgische CBFA, de 

Amerikaanse Federal Reserve of de Europese technische en deskundigencomités, de problemen 

zijn overal gelijkaardig.  
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In deze paragraaf willen we, aan de hand van enkele concrete beleidsmaatregelen, een eigen 

globale visie op een verbeterd financieel toezichtssysteem naar voren schuiven. Daartoe gaan we 

eerst kijken in de resultaten en rapporten van onderzoekers en werkgroepen, zowel wat de 

overheidsinstanties betreft (4.1.1.) als op het gebied van de credit rating agencies (4.1.2.)88. Op 

basis van hun voorstellen en de opmerkingen die daarbij, zowel door ons als door specialisten 

ter zake, zijn geformuleerd, schetsen we in 4.1.3. dan een beeld van hoe het financiële toezicht er 

in de toekomst zou moeten uitzien om een mogelijke nieuwe financiële crisis op tijd te kunnen 

zien aankomen en die zo efficiënt mogelijk te kunnen opvangen. 

4.1.1. Lessen uit de crisis: de voorstellen van werkgroepen en experts op globaal, 

Europees en nationaal niveau 

Het aantal werkgroepen, comités, commissies en academici dat zich intussen heeft 

beziggehouden met de nood aan hervormingen van het financiële toezicht is amper nog bij te 

houden. In deze paragraaf willen we geen exhaustief overzicht geven van al hun (vaak 

gelijklopende) bevindingen, maar staan we telkens stil bij één interessante analyse van oorzaak, 

gevolg en remediëring van de pijnpunten op globaal, Europees en nationaal gebied. Voor het 

internationale financiële beleid bespreken we kort het recentste jaarverslag van het IMF 

(2010c), voor Europa het rapport van de werkgroep rond Jacques de Larosière (2009) en op 

Belgisch vlak de bevindingen van de Hoge Raad, het comité-Lamfalussy (2009a, 2009b). 

 

4.1.1.1.  Het IMF: crossfunctionele regulering 

In haar recentste jaarverslag beschrijft het IMF (2010c) welke reform priorities er zijn in het 

beter uitbouwen van financiële regulering en supervisie. Opvallend is daarbij dat het IMF de 

toezichtperimeter sterk wil gaan uitbreiden: meer ondernemingen en markten moeten onder 

toezicht geplaatst worden, om op die manier crossfunctioneel te gaan reguleren én controleren 

(IMF 2010c: 33). Het Internationaal Monetair Fonds trekt daarmee duidelijk de kaart van het 

macro-economische en macroprudentiële toezicht, één van de grote zwaktes van de regulatoren 

voor de crisis. Het is ook in dat licht dat we het gelobby van een aantal IMF-bestuursleden voor 

een uitbreiding van de bevoegdheden moeten zien: naast prijsstabiliteit zou ook macrofinanciële 

stabiliteit expliciet deel moeten gaan uitmaken van het monetaire beleid van het Muntfonds (id.: 

34). 

 

                                                             
88 Daarbij worden een aantal elementen uit het voorbije hoofdstuk herhaald, vooral met de betrekking tot 
de daar reeds vermelde onderzoeksrapporten van Jacques de Larosière en Alexandre Lamfalussy. Die 
herhaling is bedoeld om onze eigen visie, die in 4.1.3. wordt voorgesteld, goed te kunnen ondersteunen en 
bewijst ook de samenhang tussen de hoofdstukken 3 en 4, die in wezen de kern van deze scriptie vormen. 
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Het systeemrisico (zie 4.4.) wordt aangepakt door een samenwerking met de Financial Stability 

Board (FSB) op te zetten: IMF en FSB willen samen een “joint early warning exercise” opzetten, 

om systemische problemen sneller te kunnen onderkennen en zo te voorkomen. Transparante 

informatie en flexibele beleidsmaatregelen zijn daarbij de codewoorden om een volgende crisis 

te kunnen afwenden (IMF 2010c: 36-37).  

 

4.1.1.2.  Europa: een “tweesporenoplossing”, of net één centrale regulator? 

De commissie-de Larosière, een Europese werkgroep van experts onder leiding van voormalig 

IMF-topman Jacques de Larosière, kreeg van de Europese Unie de opdracht om een framework 

voor een verbeterde financiële regulering op te stellen. Dat framework omvat drie doelstellingen 

(de Larosière 2009: 4): 

(4) A new regulatory agenda: het wegwerken van risico, het ontwikkelen van risicomanagement en 
systemische schokdempers, het afzwakken van procycliteit, het vergroten van transparanties en 
het rechttrekken van incentivestructuren. 

(5) Stronger coordinated supervision, zowel macro- als microprudentieel, en voortbouwend op de 
huidige structuren. Stap voor stap, gericht op een sterker, meer gecoördineerd toezicht voor alle 
financiële actoren in de EU. Gelijke standaarden moeten voor een eerlijke concurrentie tussen de 
Europese landen zorgen. 

(6) Effective crisis management procedures. Onder de toezichthouders moet op die manier 
zelfvertrouwen én vertrouwen in elkaar ontstaan, met vooraf vastgelegde methodieken en 
criteria. Op die manier moet voor zowel investeerders, beleggers als klanten een gevoel van 
financiële zekerheid en veiligheid worden gecreëerd. 

 

Die drie doelstellingen vormen een samenvatting van het rapport van de werkgroep-de 

Larosière. De werkgroep wijst verderop ook op de scheeftrekking die is ontstaan tussen macro- 

en microprudentieel toezicht: toezichthouders hebben zich traditioneel het meest met het 

microprudentiële toezicht beziggehouden, waarbij het macro-economische overzicht vaak 

buiten beeld bleef: “The fact that the financial system as a whole may be exposed to common 

risks is not always fully taken into account.” (de Larosière 2009: 38). Tegelijk probeert de 

werkgroep dat hiaat in het toezicht (vreemd genoeg) te vergoeilijken wanneer ze meteen erna 

stelt: “However, by preventing the failure of individual financial institutions, micro-prudential 

supervision attemps to prevent (or at least mitigate) the risk of contagion and the subsequent 

negative externalities in terms of confidence in the overall financial system.” (ibid.).  

 

De Larosière wil zowel het macro- als microprudentiële toezicht aanpakken op de typisch 

Europese manier: door nieuwe toezichthouders op te richten. Op macro-economisch vlak staat 

een European Systemic Risk Board (ESRB) op stapel, die bestuurd moet worden door de ECB en 

de centrale banken van alle Europese landen (niet enkel die van de eurozone). Op die manier 

moeten de centrale banken ook meer beslissingskracht krijgen dan ze nu hebben (de Larosière 

2009: 44). De werking van de ESRB moet op twee pijlers steunen: betere informatieflows tussen 
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de verschillende toezichthouders garanderen, en een verbeterd risicomanagement hanteren dat 

ook als “effective early warning mechanism” kan dienen. De ESRB staat daarbij in een duidelijke 

hiërarchie: het kan nationale regulatoren dwingen om hardere maatregelen te nemen, en 

rapporteert zelf aan IMF, FSB en BIS om indien nodig grootschalige actie te ondernemen (de 

Larosière 2009: 45-46). 

 

Voor het microprudentiële toezicht wordt ook voorgesteld om een nieuwe toezichthouder op te 

richten: het European System of Financial Supervisors (ESFS). Dat zou in de praktijk een veeleer 

gedecentraliseerd netwerk van de vroegere level 3-comités moeten zijn (CEBS, CEIOPS en CESR, 

zie 3.1.), dat omkadering moet bieden voor de nationale toezichthouders. Die blijven de 

eerstelijnsverantwoordelijken voor het individuele bankentoezicht (de Larosière 2009: 47). Het 

ESFS staat wel in voor de regulering van dat toezicht, en moet garanderen dat het toezicht vrij 

zal zijn van politieke invloeden en industrieel gelobby (ibid.). Die regulering van bovenaf 

impliceert het harmoniseren van de regels in de verschillende landen, al geldt dat niet voor de 

diverse toezichtsstructuren – het “twin peaks”-systeem dat in diverse landen wordt ingevoerd 

komt dus niet in het gedrang. 

 

Het nieuwe framework dat de werkgroep-de Larosière voorstelt, zou er dus als volgt moeten 

gaan uitzien: 

 
FIGUUR 19: EEN NIEUW EUROPEES FRAMEWORK VOOR HET FINANCIËLE TOEZICHT - HET VOORSTEL 

VAN DE WERKGROEP-DE LAROSIÈRE (2009: 57). 
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Opvallend is dat het OECD voorstellen doet die haaks staan op de voorstellen van de werkgroep-

de Larosière. Het OECD (2009a: 31-32) pleit immers voor het oprichten van één centrale 

bankregulator om zo de wildgroei aan regulerende instanties weg te werken. Immers: minder 

toezichthouders betekent betere communicatie en coöperatie. Het OECD besluit: “A basic 

guiding principle (…) should be that the creation of new agencies without the number of existing 

ones and reformulating mandates should be avoided.” (OECD 2009a: 32). Zo veegt de adviesraad 

de voorstellen van Jacques de Larosière in enkele zinnen van tafel. We hebben echter eerder al 

aangetoond dat één enkele toezichthouder op Europees gebied niet werkbaar is: het zou gaan 

om een zeer grote, logge instelling die op die manier te weinig beslissingskracht zou hebben en 

met onvoldoende detail toezicht kan houden op het financiële systeem. 

 

4.1.1.3.  België: implementatie van “twin peaks” met overgangsmaatregelen 

De Belgische situatie hebben we in hoofdstuk 3 al grotendeels toegelicht: het comité-

Lamfalussy (2009a, 2009b) dat zich uitgebreid moest bezighouden met de nodige 

hervormingen van de Belgische financiële architectuur, stelde een “typisch Belgisch compromis” 

(Vanbrussel 2010) voor: de oprichting van een nieuw, onafhankelijk comité. Het Comité voor 

Systeemrisico’s (CSR) moet het CFS (Comité voor Financiële Stabiliteit) vervangen, maar is 

slechts een tijdelijke overgangsmaatregel tot het Twin Peaksmodel geïmplementeerd wordt. 

 

Het is daarbij maar de vraag of de overgang van systeem A naar een tijdelijk systeem B om 

uiteindelijk tot systeem C te komen niet zal ontaarden in een niet te overziene knoeiboel – 

terwijl een klaar en duidelijk financieel-economisch kader scheppen net de bedoeling is van de 

herstructurering van het toezicht. Er wordt dan ook op verschillende plaatsen gepleit voor een 

versnelde invoering van “twin peaks”. In dat model wordt het takenpakket functioneel verdeeld: 

één regulator (in ons land de Nationale Bank van België) krijgt het volledige microprudentiële 

toezicht op de bankensector, de andere (in dit geval het CBFA) gaat zich nog louter met de beurs 

bezighouden.  

 

Het model heeft onmiskenbare voordelen: bij ernstige liquiditeitsproblemen bij de bank is de 

Nationale Bank als toezichthouder meteen op de hoogte, en kan hij als centrale bankier ook 

meteen maatregelen treffen. De stroeve samenwerking tussen het CBFA en de NBB uit het 

verleden kan daarbij niet langer roet in het eten gooien. Het lost ook de interne conflicten in het 

CBFA op: die moest in het verleden tegelijk de banken veilig door de crisis loodsen én de 

consumenten beschermen, terwijl de belangen van banken en consumenten soms lijnrecht 

tegenover  elkaar stonden.  
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Soms wordt echter vergeten dat het implementeren van dat “twin peaks”-model alleen niet 

voldoende is. Het verschuiven van bevoegdheden zal enkele problemen en conflicten – zoals 

hierboven beschreven – oplossen, maar verandert niets aan één van de kernoorzaken van deze 

crisis: een gebrekkig risk management, waarbij risico’s niet of veel te laat werden onderkend. Die 

(al dan niet systemische) risico’s tijdig inschatten moet immers niet alleen op internationaal 

niveau gebeuren, maar zeker ook al op het nationale niveau. 

 

4.1.2. Credit rating agencies: beter fundamenteel herdenken dan strenger 

reguleren 

In het vorige hoofdstuk (3.1.2.) gingen we uitgebreid in op de rol die kredietbeoordelaars 

(CRA’s) hebben gespeeld in het uitbreken en zich verspreiden van de kredietcrisis, en bleek ook 

al dat de oplossing die door beleidsmakers wereldwijd naar voren wordt geschoven bestaat uit 

meer regulering. We merkten daarbij op dat een fijnmaziger net inderdaad een deel van de 

oplossing kan zijn, maar dat het ook tot verdere ratingblindheid kan leiden. Uit de 

gebeurtenissen van de crisis moeten we vooral besluiten dat zowel individuele beleggers als 

regulatoren overgevoelig zijn geweest voor ratings, en dat zal niet opgelost worden door louter 

meer en strengere regels te implementeren. 

 

Hoe moet het dan wel? In plaats van (enkel) meer te gaan reguleren, moeten we het systeem en 

de werking van credit rating agencies grondig gaan herdenken, en het overdreven belang dat tot 

nu toe aan ratings werd toegekend stevig terugschroeven (de Larosière 2009: 20). Pagano en 

Volpin (2009) schuiven een volgens hen “quite drastic policy” naar voren, “in that it requires 

not simply an adjustment of existing rules but a complete reorientation of regulation” (Pagano 

en Volpin 2009: 142). Hun aanpak bestaat uit twee nieuwe richtlijnen89: 

 

(1) CRA’s moeten betaald worden door de investeerders, niet door de banken 

Een intern belangenconflict ligt aan de basis van de problemen bij kredietbeoordelaars: zij 

werken zowel voor hun klanten, de banken (en andere financiële instellingen) die effecten en 

obligaties willen uitgeven, als voor de individuele beleggers die de ratings gebruiken om een 

portefeuille samen te stellen. De belangen van banken en beleggers lopen echter vaak uiteen. Dat 

probleem willen Pagano en Volpin hier aanpakken “by addressing the issue of “who pays”” (id.: 

143): als je niet de uitgevers maar de (potentiële) investeerders laat betalen voor de ratings,  zal 

je automatisch meer betrouwbare beoordelingen krijgen. De werking van een dergelijk systeem 

                                                             
89 De uitleg bij deze twee principes is een parafrase van Pagano en Volpin (2009: 142-144).  
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is dan nog het best vergelijkbaar met wat financiële analisten doen: ook zij worden door de 

beleggers betaald, in ruil voor hun analyses en aanbevelingen.  

Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat ook deze oplossing niet vrij is van potentiële 

belangenconflicten: als bepaalde investeerders groot genoeg zijn, kunnen ook hier 

incentiveproblemen opduiken. Daarom is het ook belangrijk om het aantal kredietbeoordelaars 

uit te breiden: door het wegwerken van het huidige oligopolie op de CRA-markt zal het voor 

grote investeerders lastiger zijn om álle spelers op de markt te beïnvloeden. 

 

(2) Investeerders en CRA’s moeten toegang krijgen tot alle mogelijke informatie over leningen of 

obligaties die ten grondslag liggen aan afgeleide (of gestructureerde) financiële producten 

De crisis heeft duidelijk de informatie-asymmetrie tussen investeerders en beoordelaars 

enerzijds en issuers anderzijds aangetoond. Daardoor leken bepaalde financiële producten veilig, 

omdat ze op zo’n manier waren verknipt en samengeplakt dat de onderliggende 

(hypotheek)leningen niet meer herkenbaar waren. Het risico kon zo onvoldoende of gewoon 

niet worden ingeschat, wat tot een onbetrouwbare (te hoge) rating leidde. 

Opvallend aan het voorstel van Pagano en Volpin (2009) is dat volgens hen niet alleen 

kredietbeoordelaars toegang moeten krijgen tot die bijkomende informatie, maar ook alle 

potentiële investeerders. Op die manier wordt ook de secundaire markt gevrijwaard van 

onzichtbare risico’s. Een bijkomend voordeel is dat er ook komaf wordt gemaakt met het CRA-

oligopolie: “When the information becomes available on the markt, specialized information 

processors will enter and provide financial advice to investors, thereby providing healthy 

competition to CRAs. This will weaken the unhealthy bond that now exists between issuers and 

CRA’s.” (Pagano en Volpin 2009: 144).  

Een slotopmerking daarbij: de verplichting om informatie vrij te geven moet bij de uitgiftebank 

liggen, en niet bij de kredietbeoordelaar. CRA’s verplichten om hun beoordelingsmodellen 

openbaar te maken, zoals de Amerikaanse SEC in 2008 deed, zal hen ervan weerhouden om tijd 

en middelen te investeren in het optimaliseren van hun model – immers: de concurrent kan alles 

probleemloos kopiëren. 

 

Het voorstel van Pagano en Volpin is alvast een stap in de goede richting: een fundamenteel 

herdenken van het systeem zal veel meer effect hebben dan meer regulering, en op die manier 

de rol van de kredietbeoordelaars in een potentiële nieuwe crisis sterk beperken – of er zelfs 

voor zorgen dat die volgende crisis vermeden kan worden. 
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4.1.3. Controle en overzicht: de ingrediënten van een new and improved 

toezichtssysteem 

Uit de pijnpunten die we in het vorige hoofdstuk (3.1.) blootlegden en de voorstellen van 

werkgroepen en academici hierboven kunnen we nu een eigen visie puren op hoe een nieuw, 

verbeterd toezichtssysteem er zou moeten uitzien. Volgens onze visie, die zowel op 

overheidsinstanties als op credit rating agencies (de twee groepen controle-instanties die we in 

deze scriptie besproken hebben) van toepassing is, moet er voldaan zijn aan zeven 

basisprincipes. We bespreken ze hieronder kort. 

 

(1) Het macro-economische overzicht bewaren. Een eerste en tegelijk erg belangrijk 

principe is dat toezichthouders altijd het overzicht moeten kunnen bewaren over het 

macro-economische financiële landschap. Al te vaak spitste men zich toe op een deel van 

het financiële systeem, of besteedde men te veel aandacht aan microprudentieel toezicht. 

Nu banken steeds groter en meer internationaal verweven worden, is het des te 

belangrijker om het volledige plaatje te zien. 

(2) Rekening houden met systeemrisico. Het was één van de meest opvallende aspecten 

van deze crisis: de systemische aard van ons financiële systeem werd onvoldoende 

onderkend, zodat ook de impact niet goed kon worden ingeschat. Het bestaan en het 

belang van systeemrisico is één van de belangrijkste lessen uit de huidige crisis 

gebleken. Systeemrisico werd en wordt in deze scriptie elders uitgebreid besproken 

(3.4., 4.4.). 

(3) Regulatory capture vermijden. Controle-instanties (en dit geldt in het bijzonder voor 

CRA’s) mogen zich niet laten leiden door de instellingen die ze controleren. Dat is in de 

aanloop naar de crisis veel te vaak gebeurd, en moet in de toekomst worden vermeden. 

Hierbij zal strengere regulering vaak niet voldoende zijn, zodat een grondig herdenken 

van het systeem (cf. het voorstel van Pagano en Volpin (2009) hierboven) nodig is. 

(4) Versterking van samenwerking, communicatie en transparantie. Op elk niveau 

bleek er een tekort te zijn aan samenwerking en communicatie: in België bleken de 

Nationale Bank en de CBFA niet op de hoogte van elkaars doen en laten, in Europa 

werkten de talrijke comités en commissies te weinig samen, en hetzelfde gold voor de 

Verenigde Staten. Die samenwerking en communicatie is noodzakelijk om mogelijke 

problemen op tijd onder ogen te zien en met gepaste sterkte te kunnen ingrijpen. Om die 

mogelijke problemen en risico’s correct te kunnen inschatten is ook transparante 

informatie noodzakelijk. 

(5) Meer controle op de naleving van de regels. Reguleren is één ding, controleren nog 

wat anders: in de praktijk bleken ondernemingen – ondanks het bestaan van tal van 
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controle-instanties – amper gecontroleerd te worden. Dat heeft enerzijds te maken met 

een gebrek aan middelen (cf. principe 6 hieronder), maar anderzijds ook met een gebrek 

aan sluitende controlemechanismen: meestal beperkte men zich bij het controleren tot 

het plichtmatig afvinken van een lijstje, terwijl een veel diepgaander onderzoek 

potentiële problemen op voorhand had kunnen blootleggen. Vooral banken blijken er in 

de aanloop naar de crisis een sport van te hebben gemaakt om zoveel mogelijk 

risicovolle activiteiten buiten de balans te houden. Ook die zaken moeten grondiger 

worden onderzocht. 

(6) Meer middelen en beslissingskracht. Om dergelijk diepteonderzoek te kunnen doen 

hebben toezichthouders nood aan meer middelen (personeel, gebouwen, financiële 

middelen,…). Banken zijn geëvolueerd van kleine ondernemingen naar multinationale 

mastodonten, terwijl de controle-instanties vaak niet of amper zijn gegroeid. Dat maakt 

gerichte, doorgedreven controle moeilijk, en het werkt regulatory capture ook in de 

hand. Tegelijk moeten controle-instanties ook meer mogelijkheden hebben om, indien er 

onregelmatigheden worden vastgesteld, op zelfstandige basis hardhandig in te grijpen.  

(7) Nood aan vroegewaarschuwingsmechanismen en scenario’s. Bij het uitbreken van 

de recente kredietcrisis was de verrassing compleet: niemand had de wereldwijde 

recessie zien aankomen. Dat zorgde er ook voor dat niemand wist op welke manier er 

moest worden ingegrepen om erger te voorkomen. In het vermijden van een volgende 

crisis is het dan ook van cruciaal belang om mechanismen in te bouwen die tijdig 

waarschuwen voor een potentiële val van het economische systeem. Bovendien heeft 

elke onderneming, toezichthouder en overheid beter ook scenario’s in de schuif liggen 

die beschrijven op welke manier er moet worden ingegrepen indien er toch een nieuwe 

crisis dreigt. Op die manier wordt er, indien het zo ver komt, geen tijd meer verspild met 

het nadenken over gepaste maatregelen. 

 

 

Conclusies 

De controle-instanties hebben gefaald, maar hebben de kredietcrisis ook aangegrepen om 

lessen te trekken uit de fouten van het verleden. Hun aanpak is verschillend: zo wil het IMF het 

werkterrein van regulatoren zoveel mogelijk uitbreiden om crossfunctioneel te kunnen 

controleren, pakt de Europese Commissie de gaten in de regulering aan door nieuwe 

instellingen op te richten en implementeert België het twinpeaksmodel om de werking van de 

CBFA en de Nationale Bank te optimaliseren. 

Over het algemeen geldt dat gewoon meer reguleren niet genoeg is: dat zet banken er alleen 
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maar toe aan om de mazen van het net te gaan opzoeken. Het systeem moet net van nul worden 

herdacht, zoals Pagano en Volpin (2009) voorstellen voor de credit rating agencies: die moeten 

weer betaald worden door de investeerders in plaats van door de banken. Bovendien moet 

transparante informatie voor iederéén worden opgesteld. 

De hervorming van het controlesysteem moet volgens onze eigen analyse op zeven pijlers 

steunen: rekening houden met het macro-economische aspect en systeemrisico’s, regulatory 

capture wegwerken, werk maken van een verbeterde samenwerking en communicatie, strenger 

en diepgaander controleren, de beslissingskracht van regulatoren verhogen en hen daartoe 

meer middelen ter beschikking stellen, en vroegewaarschuwingsmechanismen creëren waarbij 

op voorhand scenario’s worden opgesteld om kordaat te kunnen ingrijpen. 

 

4.2. NA HET CORPORATE-GOVERNANCEPROBLEEM: OP WEG NAAR EEN 

NIEUW MODEL? 

Herman Daems, de voorzitter van de Commissie Corporate Governance, erkent dat er met het 

uitbreken van de crisis in 2008 veel kritiek op de corporate-goverancecodes kwam. Toch is hij 

ervan overtuigd dat een strenger ingrijpen van de wetgever geen oplossing is. Een samenspel 

tussen de governancecode en het vennootschapsrecht,  met andere woorden een sterk 

onderbouwd en transparant systeem van aanbevelingen als aanvulling op de reeds bestaande 

wetgeving , dient het belang van alle stakeholders (Commissie Corporate Governance 2009: 2). 

 

Becht (2009: 166) vermeldt drie doelen, die door de G20 moeten worden nagestreefd op het 

vlak van corporate governance om een volgende crisis te voorkomen: 

1. Study the governance and regulatory failures associated with the current crisis for each 
institution and formulate, encourage or force necessary change. 

2. Make the system more robust by creating advocates of financial stability and financial stability 
incentives that can be built into the governance of financial institutions. 

3. Ensure the international compatibility of regulation and corporate governance reforms and 
thus avoid the problems experienced after Enron. (Becht 2009: 166) 

 

Hoe kunnen de problemen nu concreter opgelost worden? We grijpen even terug naar de 

kernproblemen die in het vorige hoofdstuk aangehaald zijn: risk management, 

incentivesystemen, verantwoordelijkheid van het bestuur, credit rating agencies, 

accountingstandaarden en regelgeving. Op incentivesystemen wordt in punt 4.3. van dit 

hoofdstuk dieper ingegaan, de CRA’s kwamen in 4.1. al aan bod. 
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Bedrijven die problemen met risk management konden voorkomen, dankten dit vooral aan 

hun comprehensive approach of allesomvattende aanpak. Deze aanpak hield in: inzicht in de 

blootstelling aan risico van het volledige bedrijf, efficiënte verspreiding van kwalitatieve en 

kwantitatieve informatie en een doeltreffende dialoog doorheen het volledige management. Hun 

riskmanagementprocessen waren dynamischer en beter aanpasbaar. Waarderingen in modellen 

konden snel aangepast worden, om zo de reële situatie beter te reflecteren. Vaak beschikte het 

management ook over een hele reeks maatregelen om meer informatie en uiteenlopende 

perspectieven te verzamelen. Er werd meer gebruik gemaakt van scenarioanalyses en 

efficiëntere stresstesten, waarvan de resultaten het bestuur ook effectief bereikten. Het 

management van dit soort bedrijven implementeerde vaak ook een actiever controlesysteem 

met sterke connectie tussen financiële functies en riskmanagementprocessen (Kirkpatrick 2009: 

9-10). 

 

In de nasleep van de financiële crisis lijkt er toch beweging te komen in het bestuur van 

bedrijven en hun verantwoordelijkheden. CEO’s worden vervangen, het bestuur wordt 

geherstructureerd, aandeelhouders nemen een actievere houding aan (vooral bij het 

tegenstemmen). Volgens het IFF90 moeten de CEO en de rest van het bestuur een beter overzicht 

over hun risicomanagement krijgen, en hiervoor ook opgeleid worden. Sommige bedrijven 

creëerden een nieuwe functie: CRO of Chief Risk Officer, die deel uitmaakt van het bestuur 

(Kirkpatrick 2009: 19).  

 

Het OECD merkt op dat het bedrijfsbestuur zich eerder reactief dan proactief gedraagt. 

Prestaties van het bestuur zijn veeleer cyclisch: de controle wordt verminderd als de economie 

vooruitgaat en omgekeerd. Dit gedrag is echter precies het omgekeerde van wat de corporate-

governanceprincipes voorschrijven (OECD 2009: 42). Het OECD doet dan ook voorstellen om de 

oorspronkelijke principes ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het bestuur aan te 

passen:  

- Het bestuur moet in staat zijn om objectief en onafhankelijk te beoordelen, zoals het 

reeds in de corporate-governanceprincipes stond. Volgens het OECD moet er echter 

minder nadruk op dit ‘onafhankelijk’ bestuur gelegd worden, ten voordele van 

competentie van het bestuur. Het is volgens het OECD zelfs betwistbaar of zo’n 

                                                             
90 Het International Futures Forum (IFF) is een non-profitorganisatie. Ze werd opgericht om een 
transformatief antwoord en ondersteuning te bieden op de huidige complexe en verwarrende 
uitdagingen, en wil de capaciteit voor effectieve actie herstellen. Concreet biedt het IFF een geheel van 
theorie, methodologie en praktijkaanbevelingen aan, aangevuld met een brede ervaring om globale 
uitdagingen aan te gaan (info via website, URL: <http://www.internationalfuturesforum.com/home.php> 
(geraadpleegd op 29/04/2010). 
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‘onafhankelijk bestuur’ ooit werkelijk werd verwezenlijkt in het verleden. Het is 

bovendien niet bewezen dat er een trade-off is tussen competentie en onafhankelijkheid 

(OECD 2009: 44). 

- Een veelgehoord voorstel is het aanstellen van voltijdse onafhankelijke managers. Dat 

is volgens de OECD echter niet aanvaardbaar. Naast de inherente tegenstelling tussen 

voltijds in dienst zijn enerzijds en onafhankelijkheid anderzijds, moet men ook rekening 

houden met het aantal besturen waarin een manager zetelt. De vraag naar beter 

overzicht in banken heeft vaak te maken met het aantal directeursposten dat één 

persoon bezit. In navolging van corporate-governanceprincipe VI.E.391 moeten bedrijven 

zich afvragen of het toekennen van verschillende functies aan één bestuurslid wel 

verstandig is.  (OECD 2009: 44).  

- Samenhangend met het voorgaande rijst de vraag of de voorzitter van de raad van 

bestuur onafhankelijk en gescheiden moet zijn van de functie van CEO. Sommige banken 

hebben deze scheiding reeds ingevoerd sinds de crisis.  In bepaalde specifieke gevallen is 

het echter geen noodzaak om een onafhankelijke voorzitter te hebben. Volgens de OECD 

is het vooral belangrijk dat de status van de voorzitter volledig duidelijk en bekend is, 

het al dan niet samenvallen met de functie van CEO is dan van minder belang. Daarmee 

bedoelt het OECD dat de precieze functie van de voorzitter duidelijk gespecificeerd moet 

worden: wat zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter? Vooral 

op het vlak van risicomanagement is dat van belang (OECD 2009: 44). 

 

Het lijkt onmogelijk om de perfecte mix van principes en regelgeving in verband met het gedrag 

en prestaties van bestuurders te vinden. Volgens het OECD is het niet mogelijk om regels op te 

stellen voor competentie en objectiviteit van het bedrijfsbestuur. Hogere dwang tot fiduciaire 

plichten en andere vormen van legale verplichting kunnen helpen, maar zijn geen efficiënte 

middelen. Het probleem wordt op die manier veeleer doorgeschoven naar de aandeelhouders 

(OECD 2009: 46). 

 

De credit rating agencies (zie ook 4.1.) zijn aan grondige hervormingen toe. De SEC stelde in 

2008 een zeer kritisch rapport op en maakte suggesties voor een aantal broodnodige 

veranderingen. Het is belangrijk om de dubbele rol van de CRA’s te doen verdwijnen en zo een 

beter systeem van ratings te ontwikkelen. Even belangrijk is echter hoe die ratings gebruikt 

                                                             
91  Principe VI.E.3: “Board members should be able to commit themselves effectively to their 
responsibilities”. Annotatie: “Service on too many boards can interfere with the performance of board 
members. Companies may wish to consider whether multiple board memberships by the same person are 
compatible with effective board performance and disclose the information to shareholders” (OECD 2009: 
44). 
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worden in de bedrijfswereld. Sommige bedrijven baseerden hun risicoanalyses enkel en alleen 

op deze ratings, wat natuurlijk onvoldoende is (Kirkpatrick 2009: 25). 

 

Accounting standards worden continu aangepast en verbeterd. De FSF92, IASB93 en de FASB94 

werken aan veranderingen in: 

- accounting standards over de waardering van financiële instrumenten;  

- de bekendmaking van waarderingen, methodologie en onzekerheid;  

- herwaardering;  

- begeleiding voor audits of waarderingen van complexe financiële producten 

(Kirkpatrick 2009: 26). 

 

Naast corporate-governancemodellen moest ook rekening worden gehouden met de 

regelgeving in bepaalde geografische gebieden. Belangrijk hierbij is een adequate aflijning van 

de verantwoordelijkheden van de verschillende instanties (Kirkpatrick 2009: 27). 

 

Hoewel de corporate-governanceprincipes volgens het OECD zeker nog verder moesten worden 

ontwikkeld en ze uitermate relevant zijn, is het grootste probleem het gebrek aan uitvoering 

ervan. De vraag of meer wetgeving en reglementering hierbij nodig zijn, wordt nog 

bediscussieerd. In bepaalde gebieden is men reeds bezig met dit proces van toenemende 

wetgeving. De efficiëntie daarvan is nog onduidelijk. Naast regelgeving moet de weg voor 

vrijwillige standaarden en collectieve initiatieven echter ook nog openliggen, vind het OECD 

(OECD 2009: 55). Bovendien mogen we niet vergeten dat er zich ook gevallen van falende 

wetgeving hebben voorgedaan (OECD 2010:3).  

 

Om de uitvoering van de corporate-governanceprincipes te bevorderen, publiceerde de OECD 

Steering Group verder nog een aantal conclusies en daaruit voortlopende good practices, die 

bedrijven en wetgevers heel concreet moeten helpen om de OECD-principes beter toe te passen 

(OECD 2010: 3). Deze aanbevelingen behandelen het beheer van verloning en incentives, 

verbeteringen van het risicomanagement, verbeteringen van bepaalde gewoontes en taken van 

de raad van bestuur, en het uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Het eerste punt (verloning 

en incentives) wordt verder in de scriptie nog uitgebreider behandeld. Het tweede punt vraagt 

om het oprichten en overzien van risicomanagementsystemen doorheen het hele bedrijf, 

onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De aanbevelingen luiden:  

                                                             
92 Financial Stability Forum. Inmiddels onderging het FSF een naamwijziging: de instelling heet nu de 
Financial Stability Board (FSB). 
93 International Accounting Standards Board. 
94 Financial Accounting Standards Board. 
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- Het wordt als good practice beschouwd dat het bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en 
overzien van een risicomanagementsysteem over het hele bedrijf heen, dat compatibel is met de 
strategie en de risk appetite van de onderneming. 

- Het wordt als good practice beschouwd dat risicomanagement- en controlefuncties onafhankelijk 
zijn van winstcentra en de chief risk officer, of in staat moeten zijn om rechtstreeks te rapporteren 
aan het bestuur. 

- Het proces van risicomanagement en de algemene resultaten van risicobeoordelingen zouden 
moeten worden bekendgemaakt op een transparante en begrijpbare manier. Bekendmaking van 
risicofactoren zou de belangrijkste factoren voor de strategie van een bedrijf moeten reveleren. 

- Het is belangrijk dat het risicomanagement en het rapporteringsysteem risico’s overwegen die 
gerelateerd zijn aan de renumeratie en het incentivesysteem van het bedrijf. 
(OECD 2010: 15 – eigen vertaling, ms) 
 

De aanbevelingen met betrekking tot het verbeteren van bepaalde gewoontes en taken van de 

raad van bestuur behandelt de rol van de voorzitter, het promoten van de competenties van 

het bestuur, het verbeteren van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de raad van bestuur, de 

taken van de raad van bestuur en het omgaan met complexiteit (OECD 2010: 17-18). De 

aanbevelingen luiden:  

- Het is belangrijk voor de voorzitter van het bestuur om een sleutelrol te spelen in het realiseren 
van een effectieve raad van bestuur door de agenda te bepalen en ervoor te zorgen dat de 
bestuursraad de belangrijkste problemen behandelt, of het nu om strategie, risico, management 
opvolging, ethiek of de relatie met aandeelhouders gaat. Als de rol van de CEO en de voorzitter 
van het bestuur niet van elkaar gescheiden zijn, is het in grote complexe bedrijven belangrijk om 
uit te leggen welke maatregelen genomen werden om belangenconflicten te voorkomen en hoe 
men zich van de integriteit van de voorzitter kan verzekeren. 

- Om competente raden van bestuur te promoten, is het zeker in grote ondernemingen good 

practice om bestuursleden toegang te geven tot trainingsprogramma’s, aangevuld met periodieke, 
extern ingerichte bestuursevaluaties. Het proces en de algemene resultaten van deze evaluaties 
moet beschikbaar gesteld worden aan aandeelhouders. 

- In bedrijven en industrieën waar “fit and proper person tests” gebruikt worden als 
beleidsredenen zodat bestuurslidmaatschap niet enkel een aandeelhoudersbeslissing is, moeten 
de criteria voor deze test uitgebreid worden van eerlijkheidsvereisten naar technische en 
professionele competenties van potentiële leden, inclusief bestuurs- en risicomanagement-
vaardigheden. De toezichthoudende autoriteiten moeten hun procedures en criteria 
bekendmaken, en een geschreven verklaring opstellen voor het bestuur van het bedrijf wanneer 
kandidaten worden verworpen. 

- Het is good practice voor het board nomination committee om de vaardigheden en ervaring die 
een bestuur nodig heeft te specificeren en om geschikte kandidaten te identificeren. Het is ook 
belangrijk dat aandeelhouders in staat zijn bestuurleden te nomineren en dat ze een belangrijke 
rol hebben in hun aanstelling via instrumenten die rekening houden met de specifieke kenmerken 
van de eigenaarstructuur van het bedrijf. 

- De raad van bestuur moet ervoor zorgen dat er duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid zijn doorheen heel de organisatie, inclusief dochtermaatschappijen, 
vennootschappen en andere contractuele relaties, zijn. De structuur, compositie en 
werkprocedure van het bestuur moet rekening houden met en een plaats geven aan de 
complexiteit van het bedrijf. 
(OECD 2010: 18-23 – eigen vertaling, ms) 

 
 
Om de rechten van aandeelhouders te verbeteren focust de OECD zich op de transparantie van 

stemmingen door institutionele investeerders, het verdiepen van het contact tussen 

aandeelhouders en bedrijven, implicaties van verschillende types aandeelhouders, aanmoedigen 

van samenwerking tussen investeerders, oprichten van een effectief framework voor proxy 
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advies, verbeteren van de bijdrage van buitenlandse investeerders en het versterken van 

aandeelhoudersrechten (OECD 2010:23). De aanbevelingen luiden: 

- De bekendmaking van stemresultaten door institutionele investeerders die in een fidicuaire 
positie staan tegenover de cliënten, moet worden beschouwd als good practice, aangezien het de 
transparantie over de uitoefening van eigenaarsrechten en de controle over belangenconflicten 
vergroot. 

- Om de gelijkwaardige behandeling van alle aandeelhouders te verzekeren, is het belangrijk dat de 
onderneming alle resultaten van een stemming door een bijeenkomst van aandeelhouders tijdig 
ter beschikking van de markt stelt.  

- Door bekendmaking van corporate-governanceregels en stemprocedures, moeten institutionele 
investeerders duidelijk maken welke codes en principes ze gebruiken om hun 
verantwoordelijkheden als eigenaar op te nemen, en hoe ze dit advies geïmplementeerd hebben. 

- Referenties door de principes aan institutionele aandeelhouders in een vertrouwenspositie 
moeten worden uitgebreid naar een bredere klasse van instituties, bijvoorbeeld asset managers. 

- Nationale maatregelen om de voordelen van informed voting te verhogen kunnen worden 
overwogen, maar elke maatregel moet gefocust zijn op en compatibel zijn met het principe van de 
gelijkwaardige behandeling van aandeelhouders. 

- Het is belangrijk voor de autoriteiten om de omvang van concert party-regels 95  (zoals 
overnameregels) te verklaren, om zo de samenwerking tussen investeerders i.v.m. corporate-
governanceregels in investeringondernemingen te vergemakkelijken. 

- De autoriteiten moeten zorgen voor een competitieve markt voor proxy advisory-services96 en het 
management controleren op de aanwezigheid van belangenconflicten.  
 (OECD 2010: 23-31 – eigen vertaling, ms) 

 

In dit onderdeel van onze scriptie hebben we enkele mogelijke oplossingen, aanbevelingen en 

suggesties neergeschreven, die door toonaangevende instanties in de wereld van corporate 

governance zijn opgesteld. De voorgestelde oplossingen zijn geen vernieuwingen, maar zijn 

vooral gericht op het beter toepassen van reeds bestaande aanbevelingen. Deze bestaande 

principes werden aangevuld met bijkomende opmerkingen en uitbreidingen, om zo de 

problemen die zich tijdens de crisis stelden beter te kunnen opvangen in de toekomst. 

 

De vraag is echter of deze inspanningen voldoende zullen zijn. Zullen de corporate-

governanceprincipes in de toekomst ook effectief naar de letter worden uitgevoerd? Of blijven 

bedrijven verder werken zoals in het verleden? Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. 

Sommigen zullen zich aanpassen, sommigen niet zozeer. En dan blijft er nog de vraag wat er 

binnen 30 jaar zal gebeuren, als de herinnering aan de crisis niet meer zo vers in het geheugen 

ligt en een nieuwe generatie managers het nut van bepaalde corporate-governanceprincipes 

naar de achtergrond verdringt.  

 

                                                             
95 Een concert party is een groep mensen die samen (“in concert”) handelen om een bepaalde 
onderneming (of delen daarvan) over te nemen. 
96 Een proxy advisor is een onderneming die cliënten (aandeelhouders van andere ondernemingen) een 
advies geeft inzake het stemgedrag op een aandeelhoudersvergadering. Daarbij kan een belangenconflict 
optreden, als die proxy advisor zowel de onderneming onderhevig aan de stemming als de aandeelhouder 
die er moet stemmen adviseert.  
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Is meer wetgeving dan wel een oplossing? In theorie lijkt het wel zo, maar in praktijk is dit niet 

zo eenvoudig toe te passen. Ieder land heeft andere wetten en regels, zodat een overeenkomst 

moeilijk wordt. Het is ook net dit versnipperde corporate-governancelandschap dat voor 

moeilijkheden en onduidelijkheid zorgt. Naast de verschillende wetgevingen in ieder land 

moeten bedrijven rekening houden met allerlei verschillende instanties en initiatieven, vaak 

tegen een dure prijs (lidmaatschap van organisaties zoals het ICGN97 is niet gratis98). Iedere 

organisatie heeft een mening over de crisis en hoe die opgelost of in de toekomst vermeden kan 

worden. De conclusies zijn vaak gelijkaardig. De vraagt rijst of men niet beter naar meer eenheid 

streeft en zo minder energie en middelen aan dezelfde taken verspilt. De veelheid aan principes 

en standaarden wordt door sommigen echter als een meerwaarde aanzien. Er is niet één juiste 

oplossing, dus de dialoog en strijd tussen verschillende mening is waardevol. 

 

Heeft het corporate-governancemodel nu gefaald? Ja en nee. De principes en aanbevelingen zijn 

over het algemeen goed (op enkele noodzakelijke aanpassingen na), maar het probleem ligt bij 

de implementatie. Zonder dwingende wetgeving werden de principes al te vaak aan de kant 

geschoven of volgens een eigen interpretatie ingevuld. Zal het corporate-governancemodel mits 

het aanbrengen van de nodige aanpassingen in de toekomst wél nog als een geldig werkend 

middel beschouwd kunnen worden? De tijd zal het moeten uitwijzen. Als tijdens een volgende 

crisis de mislukkingen uit deze crisis voorkomen kunnen worden dankzij aangepaste principes 

en betere implementatie, dan is het corporate-governancemodel voor leven vatbaar. Zoniet is 

het model op weg naar een – al dan niet stille – dood en zal er noodgedwongen naar meer 

regelgeving moeten worden teruggegrepen. 

 

 

Conclusies 

Ondanks de corporate-governancemislukkingen in de huidige crisis is de idee achter de 

corporate-goveranceprincipes nog niet afgeschreven. Velen blijven geloven in een pakket van 

aanbevelingen en principes, zonder de regulering te verhogen. Wel moeten er lessen getrokken 

worden uit de crisis, met de nadruk op financiële stabiliteit. We kunnen volgend antwoord op 

de kernproblemen formuleren: 

- Risicomanagement: voor een effectief risicomanagement is er nood aan een 

allesomvattende aanpak, die het risico doorheen heel het bedrijf correct weet te 

                                                             
97 International Corporate Governance Network. 
98 Info via website ICGN, URL: <http://www.icgn.org/about/frequently-asked-questions/> (geraadpleegd 
op 27/03/2010). 
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analyseren. Bovendien moet er werk gemaakt worden van kwalitatieve en 

kwantitatieve informatiestromen doorheen heel het bedrijf, met plaats voor dialoog. 

Processen en testen die risico analyseren, moeten in staat zijn de dynamieken uit het 

werkelijke leven te incorporeren. Het aanstellen van een chief risk officer (CRO) behoort 

ook tot de mogelijkheden. 

- Incentivesystemen: de bonuscultuur moet ingeperkt worden. 

- Verantwoordelijkheid van het bestuur: bij de samenstelling van het bestuur moet een 

grotere nadruk gelegd worden op de competenties van de leden, en moet er meer 

aandacht voor de opleiding van topmanagers (vb. inzake risicomanagement) zijn. De 

status van de voorzitter van het bestuur moet klaar en duidelijk zijn. Het aantal 

verantwoordelijkheden van één persoon in verschillende bestuursraden moet 

teruggeschroefd worden. Voor de aandeelhouders is in het vernieuwde corporate-

governancemodel een actievere rol weggelegd. 

- Credit rating agencies: naast een grondige hervorming en het kwijtspelen van hun 

dubbele rol, moeten ook bedrijven anders leren omspringen met deze CRA’s. 

Risicoanalyses mogen niet louter op deze ratings gebaseerd worden, bedrijven moeten 

ook zelf risico-inschattingen maken. 

- Accounting standards: de boekhoudregels over de waardering van financiële 

instrumenten, herwaardering, beperkingen voor audits of waarderingen van complexe 

financiële producten en bekendmaking van waarderingen, methodologie en 

onzekerheid moeten worden aangepast. 

- Regelgeving: van belang is een duidelijke aflijning van de verantwoordelijkheden van 

verschillende instanties. 

Het grootste kernprobleem is echter niet de inhoud van de corporate-governanceprincipes, 

maar de implementatie ervan. Bedrijven zeggen zich aan de principes te zullen houden, maar in 

de praktijk worden ze vaak aan de kant geschoven. Er lijkt toch een vorm van controle nodig te 

zijn, die nagaat of de corporate-governanceprincipes wel degelijk worden toegepast. 
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4.3. INTERNE BANK- EN BEDRIJFSCULTUUR: VAN KORTE TERMIJN EN 

BONUSBLINDHEID NAAR LANGE TERMIJN EN PASSENDE VERLONING 

In het vorige hoofdstuk (3.3.) toonden we aan dat het bonussysteem zoals het zich vanaf de jaren 

tachtig had ontwikkeld en in de aanloop naar de crisis escaleerde er één was van inefficiëntie, 

blindheid voor ondernemingsrisico’s op de lange termijn en een steeds hardnekkiger graaien in 

de portemonnee. Nu zowel aandeelhouders, toezichthouders en overheden overtuigd zijn van 

die escalatie, is het het moment om de bonuscultuur, die er essentieel een was van “heads I win, 

tails you lose” (Cuomo 2009: 3), om te vormen tot een eerlijker systeem. Dat is in de eerste 

plaats een taak voor de ondernemingen zélf, aldus Cuomo: 

“The private market place is, and should be responsible for setting compensation structures. 
However, compensation packages should be designed to promote long-term, sustainable growth 
and actual increases in value. This would drive firms towards decision-making that promotes 
long-term actual growth and performance rather than the dangerous combination of short-term 
booked profits and blow-up deferral caused by the current bonus culture. Moreover, if market 
participants begin following sounder and more principled bonus systems, firms would be less 
susceptible to the "poaching" of their employees by other firms offering unreasonably large 
compensation packages. Such poaching has too often resulted in irrational bonus bidding wars 
that harm the entire industry by forcing firms to continually increase bonus levels and leading to 
a compensation system that is simply a one-way ratchet up.” (Cuomo 2009: 4) 
 

Het waren de ondernemingen (lees: de banken) die verantwoordelijk waren voor de opwaartse 

bonusspiraal, dus zij mogen de brokken nu ook weer lijmen en zich reorganiseren – onder druk 

van de overheid. Dat was de algemene teneur in het debat dat na het uitbreken van de crisis 

ontstond. Hoe de “bank van de toekomst” er dan zou moeten gaan uitzien, en welke 

aanpassingen dat vergt, bespreken we hier. We bekijken de verschillende alternatieven, en 

vergelijken de haalbaarheid van die opties. 

 

4.3.1. De bank van de toekomst: back to basics 

In het begin was de functie van een bank nog eenvoudig te bevatten: spaargeld aantrekken, en 

met dat geld kredieten verstrekken aan anderen. Als vergoeding daarvoor namen bankiers 

genoegen met een (vanuit het huidige perspectief beschouwd) kleine premie.  Kon er extra winst 

gemaakt worden, dan was dat mooi meegenomen, maar het was geen doel op zich.99 In de loop 

der jaren is die puur maatschappelijke functie sterk verwaterd: de deregulering van de jaren 

zeventig (in de VS) en tachtig (in Europa) – waarbij de strenge beperkingen en het 

                                                             
99 Dit is de enigszins romantische visie die bij veel auteurs (Klok en Van Uffelen 2009, Van Ewijk en 
Teulings 2009) terugkomt, maar die moet natuurlijk ook genuanceerd worden. Naast de ommezwaai 
waarbij bankiers meer aan eigen winstmaximalisatie gaan doen, is natuurlijk ook de klant gericht op 
zoveel mogelijk winstaccumulatie. Banken moeten elkaar daardoor sterk beconcurreren om de hoogste 
rentepercentages te kunnen bieden, en die hogere uitgaven aan rente moeten natuurlijk érgens worden 
goedgemaakt. De hebzucht van de klant leidt dus ook tot een meer op winstbejag gefocuste bankier. 
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maximumrentetarief werden afgeschaft, en ook het onderscheid tussen commerciële en 

investeringsbanken verdween – zorgde ervoor dat het restrictieve bankensysteem van na de 

Grote Depressie plaats maakte voor een zeer liberaal financieel systeem dat banken toeliet zich 

ook aan verzekeringen, hypotheekleningen en effectspeculatie te wagen, met de gekende 

gevolgen (Beck 2009).  

 

Nu, in de naweeën van de crisis, is de algemene teneur er een van “back to basics”: ING herstelt 

het traditionele onderscheid door bank en verzekeringen weer uiteen te trekken (Klok en van 

Uffelen 2009: 175), Royal Bank of Scotland doet – weliswaar onder druk van de Britse overheid 

– hetzelfde100. Banken als KBC en Dexia kiezen er overigens wél resoluut voor om hun bank- en 

verzekeringsactiviteiten samen te houden, maar verkopen dan andere onderdelen in ruil voor de 

ontvangen overheidssteun.  

 

Die “back to basics”-beweging heeft echter enkele opvallende gevolgen op het gebied van het 

nemen van risico’s. Een bank die terugkeert naar haar basisfuncties, zal minder winst maken. 

Daardoor wordt het moeilijker om de overheden terug te betalen, en blijft de bank vele jaren 

langer onder overheidsbewind – een schrikbeeld voor de topbankier, aangezien de overheid zich 

nogal intensief met bonussen wil bemoeien. Op die manier gaan de overheidsgaranties banken – 

ironisch genoeg – net aanzetten om weer meer risico te gaan nemen (Klok en van Uffelen 2009: 

176). Er is overigens nog meer ironie te bespeuren: door geen enkel risico meer te nemen, zoals 

de publieke opinie én de overheden eisen, kan een bank net een nieuw risico binnenhalen. Dat is 

wat er gebeurd is met enkele grote Amerikaanse spaarbanken in de Savings and Loan Crisis van 

de jaren tachtig: een bank die zijn geld lang en veilig heeft weggezet komt bij een oplopende 

rente al snel in de problemen. Hij moet dan immers een hogere rente bieden om te voorkomen 

dat spaarders op grote schaal naar een concurrent overlopen, maar ontvangt zelf nog steeds een 

lage rente van de kredietnemers (id.: 177). De implicaties van die S&L-crisis liggen voor de hand: 

je geld risicoloos uitzetten gaat slechts goed bij een lage inflatie en een lage spaarrente. Bij hoge 

rentestijgingen treden al snel problemen op. Bovendien kan een risicomijdende bank het 

ondernemerschap in een land op de lange termijn ten gronde richten, ook niet bepaald ideaal in 

een recessie. 

 

Klok en van Uffelen leggen op die manier één van de kernproblemen in een efficiënte aanpak van 

de bankencrisis bloot, of het gaat om meer regulering of een beperking van innovatieve 

financiële producten: banken worden aan banden gelegd in een tijd dat je net wil dat ze zoveel 

                                                             
100 Zie: http://www.tijd.be/nieuws/economie-financien/RBS_verkoopt_verzekeringspoot_en_aantal_bank 
activiteiten.8254484-600.art (geraadpleegd 15/04/2010). 
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mogelijk geld in de economie pompen om die aan de gang te houden. Op die manier duwt elke 

oplossing de economie als het ware net díéper in een recessie (Klok en van Uffelen 2009: 179).  

 

Het terugkeren naar de basisfunctie van de bank is dus niet echt in het voordeel van de banken, 

noch in het voordeel van de overheid. Waarom is die “back to basics”-aanpak dan toch nodig? 

Het antwoord ligt voor de hand: om het vertrouwen in de klant te herstellen. De ommezwaai van 

waardemaximalisatie voor de klant naar winstmaximalisatie voor de bankier moet nu worden 

teruggedraaid, door financiële producten drastisch te gaan versimpelen. We sluiten deze 

paragraaf af met de volgende interessante gedachte: als banken zich steeds meer gaan 

terugtrekken in eigen land,  zich ver houden van ingewikkelde activiteiten en de klant weer 

centraal stellen – zijn bonussen dan nog wel nodig? (Klok en van Uffelen 2009: 183). 

 

4.3.2. De bonuscultuur aanpakken: nood aan hard verzet 

In het vorige hoofdstuk concludeerden we het al: vertrouwen op het eigen ethische besef van de 

bankiers en het bepalen van de hoogte van de bonussen overlaten aan “onafhankelijke” 

renumeratiecomités bleek een te lakse houding om het systeem in toom te houden. Blijkbaar zet 

alleen brede maatschappelijke verontwaardiging de dingen in beweging: “Alleen na hevig 

protest zijn directeuren bereid om hun beloningen aan te passen. Als verzet daartegen uitblijft, 

blijven de oude bonuswetten gelden.” (Klok en van Uffelen 2009: 188). Overheden en 

toezichthouders mogen zich dus niet meer laten chanteren (het verschijnsel van regulatory 

capture) door de banken, en moeten hard optreden tegen ongeoorloofde bonussen. In deze 

paragraaf stellen we een aantal mogelijke maatregelen voor, en bekijken we ook hoe het “verzet” 

(overheden, toezichthouders, aandeelhouders en klanten) machtiger kan staan tegenover de 

grote banken die vaak “too big to fail” zijn en zo de touwtjes strak in hand kunnen houden. 

 

4.3.2.1.  Hard optreden tegen bonussen: enkele maatregelen 

In de praktijk zou de beste optie zijn: de bonussen afschaffen. Zoals we in het voorgaande al 

meermaals hebben betoogd, zijn bonussen (en variabele beloning tout court) immers meestal 

overbodig en dus onnodig. Alleen: dat is een brug te ver voor zowel politici als toezichthouders, 

wegens “een flagrante inbreuk op de vrijemarktprincipes” (Klok en van Uffelen 2009: 190). Een 

compromis in de vorm van een bonusplafonnering zou een alternatief kunnen zijn. Dat gaat 

sowieso zorgen voor een verlies van talentvolle bankiers die naar het buitenland trekken, maar 

dat verlies weegt niet op tegen de significante risicodaling die ermee gepaard gaat.  

 



 

Hoofdstuk 4. Een uitweg uit de crisis: aanbevelingen naar de toekomst. 113 
 

Klok en van Uffelen (2009: 191-193) pleiten ook voor een intern salarisanker als ethische 

norm. Op die manier moet de kloof tussen het salaris van de doorsnee werknemer en dat van de 

topmanager beperkt blijven, met andere woorden: uitwassen aan de top moeten worden 

vermeden. In theorie klinkt dat als een uitstekende maatregel, maar ook hier staan tussen 

dromen en daden een aantal praktische bezwaren. Hoe groot mag de kloof tussen minimum en 

maximum zijn? Vijf keer het doorsneesalaris? 10 keer? 20 keer? Concepten als “een eerlijk 

salaris” en “onderlinge vergelijkingen” klinken goed in theorie, maar zijn behoorlijk zwak in de 

praktijk. Managers en bankiers nemen doorgaans natuurlijk ook wel niet de onderschikte 

werknemers in het bedrijf als vergelijkingsbasis, maar beter verdienende collega’s in andere 

ondernemingen – in de hoop zo het eigen salaris omhoog te krijgen (wat Klok en van Uffelen het 

“haasje-overeffect” noemen).  

 

Een goed salarisanker moet daarom worden gelieerd aan een praktische maatstaf die de 

performantie van de onderneming weergeeft. Zo moet ervoor gezorgd worden dat “het salaris 

van bestuurders en vervolgens ook alle managers, handelaren en zakenbankiers niet harder 

stijgt dan de toename van de waarde voor aandeelhouders, klanten en werknemers” (Klok en 

van Uffelen 2009: 194). Enkele mogelijkheden van dergelijke maatstaven: 

• De aandelenkoers. Door het inkomen van managers en bankiers te verbinden aan de 

aandelenkoers van de onderneming, wordt het belang van aandeelhouders en bankiers 

op één lijn gesteld. In de praktijk blijken de salarissen veel sneller gestegen te zijn dan de 

aandelenkoers. 

• Het werknemerssalaris. Vergeleken met het salaris van de modale werknemer zijn de 

topsalarissen wel érg sterk toegenomen. Ook met het salaris van de doorsneewerknemer 

als benchmark moet er dus werk gemaakt worden van een salarisverlaging voor 

topmanagers en –bankiers. 

• De klant. Het salaris kan ook worden gekoppeld aan het aantal klanten, of aan het bedrag 

aan uitstaande spaargelden.  

 

Dergelijke maatstaven hebben natuurlijk ook weer hun zwaktes: het probleem met een op 

klanten gebaseerde maatstaf is bijvoorbeeld dat het bankiers ertoe kan aanzetten om massaal 

klanten te gaan werven en spaargeld op te halen – wat eigenlijk ook niet de bedoeling kan zijn 

(Klok en van Uffelen 2009: 200). Maatstaven en interne salarisankers zijn dus ook niet 

zaligmakend. Het kan echter wel een stap in de goede richting zijn. 

 

Een nieuw bonussysteem moet sowieso ook meer gericht zijn op de lange termijn. In het 

verleden werden bonussen soms per kwartaal of zelfs per maand bepaald, op basis van 
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kortetermijnresultaten. Dat is nu een ongezonde evolutie gebleken: de gevolgen op lange termijn 

van een bepaalde beslissing worden meestal pas na enkele jaren zichtbaar, en een eventuele 

bonus moet sporen met die tijdspanne. Een bonus geven in aandelenopties op 3 of 5 jaar is 

daarom bijvoorbeeld een beter idee dan meteen een cashbonus uitdelen: zo heeft de manager of 

bankier ook zélf voordeel bij het welvaren van de onderneming.101 

 

Het is ook belangrijk om risico mee te wegen in het bepalen van een bonus. Op die manier 

worden bankiers ontmoedigd om louter hogere winsten te halen op basis van hogere risico’s, en 

aangemoedigd om dat te doen op basis van slimme beslissingen en kennis van zaken. Natuurlijk 

zal er altijd een zekere graad van risico nodig zijn om winsten te boeken, maar die graad moet 

verantwoord zijn. Om het risico in de hand te houden kan bijvoorbeeld een claw-backregeling 

worden getroffen: daarbij moet een deel van de ontvangen bonus weer worden ingeleverd als de 

opbrengsten van riskante beleggingen op de langere termijn toch blijken tegen te vallen. Ook de 

lock-upbepaling, waarbij bonussen tijdelijk worden geblokkeerd102, en beperkingen op gouden 

parachutes kunnen ondernemingen helpen om een voet tussen de deur te houden (Klok en van 

Uffelen 2009: 200-201; Lamfalussy et al. 2009a: 26-27). Het OECD legt de verantwoordelijkheid 

daarvoor bij de raad van bestuur van de onderneming:  

“[I]t is important for the board to decide and disclose in a remuneration report specific 
mechanisms that link compensation to the long run interests of the company such as multi-year 
performance-based vesting conditions, deferred compensation, claw-backs and adjustment for 
risk. Performance measures should be related to the strategic objectives of the company and the 
time frame used to measure performance specified.” (OECD 2009b: 10). 
 

Dat betekent natuurlijk wel dat de raad van bestuur in staat moet zijn om een weloverwogen 

inzicht te hebben in de exacte risicograad van de activiteiten van de onderneming, wat lang niet 

altijd evident is. In de praktijk is vaak gebleken dat het risk management van verschillende 

ondernemingen (ook buiten de bankensector) op verschillende punten mank loopt door het 

gebrek aan de nodige informatie (Kirkpatrick 2009: 18-20).  

 

Er moet ook komaf worden gemaakt met de buitensporigheid van retentiebonussen (om 

iemand te laten blijven) en gouden handdrukken (om iemand te laten vertrekken). Vooral die 

gouden handdruk was bij het uitbreken van de crisis een doorn in het oog van de publieke 

opinie: overheden wereldwijd bekommeren zich dan ook in het bijzonder over het aanpakken 

van die exuberante ontslagpremies. In verschillende Europese landen ligt het voorstel op tafel 

                                                             
101 Merk op dat een aandelenbonus zo een nog sluitendere oplossing biedt voor het principal-
agentprobleem: de doelen van de manager worden nog fijner afgestemd op de doelen van de 
aandeelhouder. 
102 In de praktijk kan de uitkering van de bonus dan worden bevroren tot op het moment dat redelijk 
zeker is dat alle risico’s zijn verdwenen. Het bonusgeld wordt dan enige tijd (van een paar maanden tot 
een paar jaar) op een speciale rekening geparkeerd (Klok en van Uffelen 2009: 201). 
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om de ontslagpremie te plafonneren tot maximaal één jaarsalaris (Klok en van Uffelen 2009: 

202; Lamfalussy et al. 2009a: 26-27).  

 

Tot slot moet een goed bonussysteem zo flexibel mogelijk zijn: de spelregels moeten anders 

zijn in tijden van hoogconjunctuur dan in tijden van recessie, en moeten kunnen worden 

aangepast bij duidelijke mistoestanden of extreme omstandigheden binnen de onderneming of 

op de markt.  

 

4.3.2.2.  Een krachtiger front tegen het ontsporen van het bonussysteem 

Om komaf te maken met de regulatory capture, waarbij de toezichthouder als het ware wordt 

gegijzeld door de banken (die ermee kunnen dreigen om naar het buitenland te trekken of zelfs 

gewoon failliet te gaan, wat de overheid koste wat het kost wil tegengaan), is er nood aan meer 

macht voor de toezichthouder. Toezichthouders zijn in het voorkomen en aanpakken van de 

huidige crisis te laks gebleken, en net dankzij die crisis is er nu een opportuniteit om het 

toezichtsysteem grondig te hervormen. Gezien de sterke bankierslobby in financiële centra als 

New York en Londen zal het initiatief vooral van niet-Angelsaksische landen moeten komen. Een 

internationale aanpak is daarbij het meest aangewezen, aangezien geen enkel land het eerste (of 

enige) wil zijn om bonussen sterk te gaan beperken – wat voor een leegloop van het land zou 

zorgen. 

 

Minstens even belangrijk is een streng overheidstoezicht, dat de bonussen beperkt en erop 

toeziet dat er meer naar de lange termijn wordt gekeken en duurzaamheid hoog in het vaandel 

wordt gedragen. Bij banken die overheidssteun ontvingen, kunnen die zaken gemakkelijk 

worden afgedwongen (de overheid is er immers aandeelhouder), maar ook bij andere banken 

kan er bijvoorbeeld met eenmalige belastingsmaatregelen of ingrepen door de toezichthouder 

worden gedreigd (Klok en van Uffelen 2009: 204-205).  

 

Ook de aandeelhouder moet meer macht krijgen. De ontwikkelingen in de zaak-Fortis, 

waarbij begin december 2008 de nieuwe raad van bestuur werd weggestemd103, tonen aan dat 

de beleggers wel degelijk in staat zijn om bepaalde beslissingen tegen te houden. Die macht kan 

op het Europese continent ook worden gebruikt om exuberante bonussen en dergelijke in de 

hand te houden – in de Angelsaksische wereld is de macht van de aandeelhouder een pak 

beperkter. Het OECD (2009b: 12) is van mening dat het bonusprobleem beteugeld kan worden 

door de renumeratiepolitiek van de raad van bestuur van de onderneming ter goedkeuring voor 

                                                             
103  http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Davignon_weggestemd_in_Brussel.8113027-
433.art (geraadpleegd 17/04/2010). 
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te leggen op de aandeelhoudersvergadering, om op die manier elke aandeelhouder inspraak te 

geven in de beloningen die de onderneming toekent.  

Dat is op papier een erg goede zaak, maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met het 

feit dat ook de aandeelhouders vooral uit zijn op maximalisatie van de eigen waarde: ze zullen in 

de eerste plaats kijken naar de beslissing die de grootste koerswinst impliceert, niet naar de 

beslissing die op de lange termijn het beste is voor de onderneming.  

 

Naast de toezichthouder, de overheid en de aandeelhouder is ten slotte ook de klant van belang. 

Pas wanneer die van zijn bank gaat verwachten dat hij zich ethisch gaat gedragen en zich niet 

enkel op maximale winst richt, zal de bank actie ondernemen, aldus Klok en van Uffelen (2009: 

211). Dat was in het verleden wel even anders, voegen ze eraan toe: “De hebzucht van de 

spaarder heeft de bestrijding van de hebzucht van de bankiers in de weg gestaan.” (ibid.). Het 

deed er voor de klant niet toe hoe de bank winst maakte, zolang het een hoge rente opleverde. 

 

Banken moeten ook transparanter zijn in het geven van informatie. Op dit moment zijn 

banken enkel verplicht om de salarissen en bonussen van de leden van de raad van bestuur te 

expliciteren, en daarbij vertonen de jaarrekeningen doorgaans een niet te overziene 

complexiteit (OECD 2009b: 8). Dat moet anders: “Een bank dient verplicht te worden om 

bijvoorbeeld jaarlijks een lijst met de honderd grootste salarisverdieners te openbaren en ook 

de interne salarisopbouw te presenteren. Alleen met die informatie kunnen de andere 

belanghebbenden in verzet komen.” (Klok en van Uffelen 2009: 206). Het verzet krijgt enkel een 

kans als algemeen geweten is hoe hoog de bonussen zijn. Transparantie heeft echter ook een 

keerzijde: interne vergelijkingen tussen banken en andere ondernemingen zullen gemakkelijker 

worden, en dat zou de bonussen net omhoog kunnen stuwen. 

 

Conclusies 

Om de hardnekkige bonuscultuur in de bankensector grondig aan te pakken, is het vooral van 

belang om een stevig verzet te vormen tegen de sterke bankierslobby. Dat is niet enkel een zaak 

van de toezichthouder en de overheid: ook de aandeelhouders en de klanten hebben er baat bij 

dat het bonussysteem wordt teruggeschroefd. De kernvraag is echter wat er dan precies in de 

plaats moet komen van de huidige bonussen. Hier is geen pasklaar antwoord op, maar we 

kunnen wel enkele belangrijke elementen aangeven: de bonussen moeten meer rekening 

houden met de langetermijngevolgen van kortetermijnbeslissingen, en risico’s moeten 

meegewogen worden in het bepalen van de grootte van bonussen. Bovendien moet het nieuwe 

beloningssysteem flexibeler worden, met de mogelijkheid om bonussen vast te zetten of zelfs de 
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schrappen indien de beslissingen op de lange termijn negatief blijken voor de onderneming.  

De bank van de toekomst is er één van “back to basics”: bankiers moeten terugkeren naar hun 

kernactiviteiten. Dat is niet zozeer in het voordeel van de banken of de overheid zelf, maar dient 

een ander, nog veel essentiëler doel: het vertrouwen van de klant terugwinnen. 

 

4.4. SYSTEMISCH RISICO 

Kan systemisch risico vermeden worden? De oorzaken, internationalisering en globalisering, uit 

de weg ruimen is onmogelijk. Toch liggen er al een aantal voorstellen op tafel, die  

aanbevelingen, wetgevingen of creatie van instituties aangeven om het systemisch risico terug te 

dringen. Hieronder bespreken we enkele oplossingen uit de recente wetenschappelijke 

literatuur: Brunnermeier et al. (2009); Detriwant et al. (2009) en de Counterparty Risk 

Management Policy Group (CRMPG, 2008). 

4.4.1. Brunnermeier et al. (2009) 

De oorspronkelijke benadering van systemische regelgeving gaat ervan uit dat een systeem 

veilig is als de individuele banken die erin zitten veilig zijn. Volgens Brunnermeier et al. (2009) 

is dit echter een denkfout. Als een bank zichzelf veiliger probeert te maken, kan ze tegelijkertijd 

het volledige systeem ondermijnen. Een bank kan een actief verkopen als het risico vertoont, en 

zichzelf zo veilig stellen. Maar als veel banken zich zo gedragen, zal de prijs van het actief 

ineenstorten, wat het systeem niet ten goede komt (Brunnermeier et al. 2009: vii). We moeten 

dus verder kijken dan de individuele banken alleen. 

 
Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de besmetting van risico te beperken? De 

kans dat een financiële institutie een hoog besmettingsrisico heeft wordt beïnvloed door de 

mate waarin ze financiële moeilijkheden veroorzaakt in andere instituties, en de mate waarin ze 

ontvankelijk is voor financiële moeilijkheden van andere financiële instituties. Goede 

maatregelen moeten op beide aspecten inspelen (Brunnermeier et al. 2009: 23). Financiële 

instituties kunnen dan zo ingedeeld worden: 

1. Individually systemic: deze instituties zijn zeer groot en veroorzaken enorme 
kans op besmetting van risiso, zodat geen enkele regering hen zou laten failliet 
gaan. Voor dit soort instituties is er zowel nood aan macro- als microprudentiële 
wetgeving. 

2. Systemic as part of a herd: deze instituties zijn op zichzelf wel klein, maar als ze 
in een grotere groep samenwerken, kunnen hun gecorreleerde fluctuaties wel 
voor systemisch risico zorgen. Er is dus nood aan een zekere vorm van 
macroprudentiële regelgeving en zeer weinig microprudentiële regelgeving. 

3. Non-systemic large and not highly levered: deze instituties hebben volledige 
microprudentiële regelgeving nodig, maar geen macroprudentiële regelgeving. 
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4. Tinies, especially if they are unlevered: hebben zo weinig mogelijk regelgeving 
nodig. 
(Brunnermeier et al. 2009: 24) 

 
Elk van de bovenstaande types heeft aangepaste regels nodig, die een gepast antwoord bieden 

op hun eigen systemisch risico. Vooral de eerste twee types stellen daarbij de grootste 

problemen. Voor type 1 is de Bazel II-wetgeving (zie 3.1.) van groot belang. Voor type 2 schiet 

Bazel II echter wat te kort. Op micro-economisch vlak zijn er voldoende maatregelen te nemen, 

maar Bazel II gaat onvoldoende diep in op het macro-economische risico bij dergelijke 

instituties (Brunnermeier et al. 2009: 26). Op internationaal vlak is het land dat de last zou 

moeten dragen in het geval van een reddingsoperatie, datgene dat verantwoordelijk is voor het 

reguleren van die institutie. Bovendien stelt Brunnermeier voor dat, bij het openen van een 

nieuwe dochter in een ander land, de moederbank een aparte kapitaalvoorraad moet aanhouden 

in dat land. Brunnermeier dringt ook aan op een meer Europese aanpak in de Euroregio, waarbij 

regelgeving de verantwoordelijkheid van een Europese institutie is (Brunnermeier et al. 2009: 

26-27). In paragraaf 4.1.1.2 hadden we het ook al over de nood aan één (of meerdere) Europese 

instituties. 

 

Verder in het artikel worden een hele reeks aanbevelingen gegeven om systemisch risico te 

voorkomen. Vele onderwerpen zoals risicomanagement, credit rating agencies en 

liquiditeitsproblemen kwamen al eerder in deze scriptie aan bod. Aanbevelingen die specifiek 

met systeemrisico te maken hebben, zijn de volgende:  

(1) Banken en andere financiële instituties onderhevig aan depositogarantie zouden onderworpen 
moeten worden aan een bepaalde (lage) minimumkapitaalsvereiste. Dit moet niet gezien 
worden als een bescherming voor de bank (eerder het tegenovergestelde, het beperkt de 
banken net), maar als een bescherming voor het depositogarantiefonds. 

(2) Alle regulatoren/toezichthouders in elk land moeten een lijst van systemische instituties en 
markten opstellen, en bereid zijn deze lijsten uit te wisselen met toezichthouders in andere 
landen. Alhoewel zulke lijsten niet voor openbare publicatie dienen (moral hazard en de 
onduidelijke definitie van ‘systemisch’) zou er een mechanisme moeten zijn dat ervoor zorgt 
dat regulatoren en toezichthouders deze oefening serieuzer nemen. 

(3) Alle systemische instituties zouden onderhevig moeten zijn aan microprudentiële regulatie, die 
hun individuele risicokenmerken onderzoekt (langs de lijnen van Bazel II), en aan 
macroprudentiële regulatie, gerelateerd aan hun contributie aan het systemisch risico. Dit 
laatste zou moeten gedaan worden door de microprudentiële ratio aan te passen met een 
coëfficiënt, gerelateerd aan het macroprudentieel geschatte risico. 

(4) Macroprudentiële regulatie zou contracyclisch moeten zijn en steun bieden tegen bubbles, die 
de hele financiële sector schaden wanneer ze barsten. 

(5) De beste maatregelen tegen de bijdrage van een bepaalde instelling aan macroprudentieel 
risico zijn maatregelen op het vlak van leverage, maturity mismatch104, en de mate van expansie. 
Preciezere endogene risk-spillover-maatregelen die ook liquiditeitsaspecten in rekening 
brengen moeten ontwikkeld worden. 

                                                             
104 Bij maturity mismatch komen de activazijde en de schuldenzijde van een balans niet overeen in 
looptijd. Een bank kan bijvoorbeeld veel langetermijnactiva bezitten, gefinancierd door 
kortetermijnschulden. De verdeling van activa en schulden geeft info over de liquiditeitspositie van een 
bank. 
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(6) Instituties die niet individueel systemisch zijn, maar wel (i) veel leverage door middel van 
kortetermijnschulden hebben en (ii) assets met een lage marktliquiditeit (in tijden van crisis) 
hebben, kunnen desondanks systemische effecten vertonen via kuddegedrag. Elke institutie, 
behalve erg kleine instellingen, moeten rapporteren, en enkele beperkingen (in de vorm van 
sancties) hebben op hun macroprudentieel risiconiveau, i.e. hun leverage, maturity mismatch en 
kredietuitbreiding (wat misschien volgens het type van institutie moet variëren). Het staat nog 
ter discussie of instituten met een hoge leverage die echter individueel niet-systemisch zijn al 
dan niet additionele microprudentiële regulatie moeten krijgen.  

(7) Activaprijzen en kredietcyclussen verschillen van land tot land, en van regio tot regio. Alhoewel 
de principes van contracyclische regulatie universeel zouden moeten zijn, zou hun toepassing 
tot verschillende ratio’s leiden in verschillende gebieden. 

(8) Elk land dat de principes toepast, zou het recht moeten hebben een grens-overschrijdende 
dochteronderneming of -tak als systemisch te beschouwen. Dochterondernemingen in het 
buitenland zouden dan aan dezelfde kapitaalvereisten als de moederonderneming moeten 
voldoen. 

(9) Een alternatieve aanpak, die misschien minder radicaal is, zou het generaliseren en uitbreiden 
van de Spaanse dynamische pre-provisioning scheme105 naar alle landen zijn, alhoewel dit ook 
zou moeten worden toegepast op een land-tot-landbasis. Als dit uitgevoerd zou worden, zouden 
de IFRS-regels aangepast moeten worden om dit toe te staan. 

(10) De toepassing van macroprudentiële maatregelen zou door de centrale bank gedaan moeten 
worden. De centrale bank zou daartoe in staat moeten zijn om supervisie van individuele 
systemische instituties op zich te nemen, los van microprudentiële toezichthouders. Er zou 
moeite moeten worden gedaan om administratieve lasten van meerdere toezichthouders te 
verminderen, en het rapporteren van vereisten en definities te harmoniseren. 

 (Brunnermeier et al. 2009: 60-61 – eigen vertaling, ms) 

 

4.4.2. Detriwant et al. (2009) 

Detriwant et al. (2009) stelt dat het verdergaan met de huidige reddingsoperaties de 

systemische moral hazard-problemen enkel zal vergroten. Aangezien prudential regulation en 

toezicht de crisis niet konden voorkomen, is het misschien beter nog een tweede 

verdedigingslijn in te bouwen, namelijk in de corporate governance van de individuele 

instituties. Het meest geschikte instrument op micro-niveau daarvoor is volgens hem semi-

concentrated ownership, op voorwaarde dat de eigenaar gepaste controle-incentives heeft, en er 

geen grote belangenconflicten zijn. De monitor moet ook globale financiële stabiliteit 

internaliseren. Het probleem met  deze oplossing is dat er geen dergelijke instituties zijn die 

deze rol van Financial Stability Monitor zouden kunnen opnemen. De ideale monitor is volgens 

Detriwant et al. de creatie van een nieuw Financial Stability Fund (FSF). Deze institutie bezit 

aandelen van alle financiële instituties van de deelnemende landen die het systemisch risico 

vergroten. In gewone economische perioden controleert het FSF de financiële instituties als een 

grote aandeelhouder, in crisistijden kan het fonds extra kapitaal voorzien. Dit fonds 

onderscheidt zich van andere toezichthouders doordat ze problemen met betrekking tot de 

aanstelling van bestuursleden, goedkeuring van aankopen en andere belangrijke 

aandeelhoudersbeslissingen kan behandelen. In Duitsland bevat de Finanzmarkt-

stabilisierungsanstalt (SoFFin) enkele elementen van dit Financial Stability Fund (Detriwant et al. 

                                                             
105 Voor een precieze beschrijving van dit plan verwijzen we door naar Brunnermeier et al. (2009). 
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2009: 175). SoFFin heeft wel een ander doel: het is de bedoeling om de huidige financiële crisis 

te behandelen en het bestaan ervan is dus beperkt in de tijd. SoFFin stelt restricties (i.v.m. 

remuneratie en betalingsbeleid) op, en houdt zich niet bezig met banken op individueel niveau. 

Het fonds is bovendien beperkt tot Duitse banken die in de problemen zitten. In de VS heeft men 

een gelijkaardig programma: TARP II. Deze twee instituties worden echter ook sterk 

bekritiseerd. De restricties zouden perverse incentives creëren. Bankmanagers willen te allen 

koste hulp van het TARP-fonds vermijden om de te hoge restricties die het zou opleggen te 

voorkomen. Een Financial Stability Fund zou deze problemen vermijden door permanent 

aandelenkapitaal van alle banken in handen te houden. Bankmanagers zouden te allen tijde 

gecontroleerd worden door het FSF (Detriwant et al. 2009: 176). Het FSF voorziet volgens 

Detriwant et al. in een langetermijnantwoord en lost vele problemen van de huidige aanpak op:  

(1) Beggar-thy-neighbor: de problemen van banken worden niet ten koste van banken 

in de buurlanden opgelost. De FSF heeft aandelen in alle banken en heeft geen baat 

bij het bevoordelen van één bepaalde bank.   

(2) Small countries: het FSF zou voorkomen dat kleine landen banken die grote risico’s 

nemen bezitten, of banken die ze niet uit zichzelf kunnen herkapitaliseren. 

(3) Bail-out stakes: het FSF zou voor een coherente aanpak van de terugbetaling van 

de reddingsoperaties door de overheid zorgen.  

(4) Capture: het FSF zou in veel banken in verschillende landen investeren. Het is dus 

onwaarschijnlijk dat één enkele bank of groep banken het fonds zou bemachtigen. 

(5) Principle based: er kunnen aan het FSF ruime richtlijnen over bestuur en lenen 

gegeven worden. Het FSF kan dan vrij ondernemingsspecifieke oplossingen zoeken 

die aan deze richtlijnen voldoen. 

(6) Autonomous: het FSF zou grotendeels onafhankelijk zijn en beschermd tegen 

politieke inmenging.  

(7) Shareholder monitor: het FSF zou meer middelen aan shareholder monitoring 

spenderen, dan bijvoorbeeld een privaat of publiek pensioenfonds. 

(8) Company law monitor: het FSF zou ook op de ondernemingsregels, securities-

regelgeving en andere corporate-governancebepalingen toezicht houden. 

(9) Private sector oversight: private institutionele aandeelhouders zouden de 

activiteiten van het FSF in de gaten houden en er ook mee in dialoog gaan. 

(10) Public sector oversight: het FSF zou rekenschap verschuldigd zijn aan de 

geldschietende regeringen en het algemene publiek. 

 (Detriwant et al. 2009: 176) 
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4.4.3. CRMPG (2008) 

De Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG) werd opgericht op 8 april 2008, met 

als hoofddoel het onderzoeken van de stappen die door de private sector ondernomen moeten 

worden om de frequentie en hevigheid van toekomstige financiële schokken te verminderen. 

Met deze doelstelling erkennen ze dat zulke toekomstige schokken onvermijdelijk zijn, deels 

omdat het zo goed als onmogelijk is de precieze timing en oorzaken van dergelijke 

gebeurtenissen te voorspellen (CPRMG 2008: 1). 

De CRMPG noemt als hoofdoorzaak van de huidige financiële crisis collectief menselijk gedrag 

met tomeloos optimisme enerzijds, en angst tot paniek anderzijds. Decennialang werd duidelijk 

dat financiële instituties nood hebben aan een hogere graad van officieel toezicht dan zowat elke 

andere onderneming. Men mag echter niet vergeten dat officiële supervisie geen substituut is 

voor effectief management van financiële instituties, wat nog steeds een private functie is. Het is 

moeilijk voor één of enkele instituties om in een boomende markt aan de zijlijn te blijven staan 

terwijl de rest steeds meer successen boekt. Er is duidelijk nood aan een soort privaat initiatief 

als aanvulling op het officiële toezicht. Deze institutie legt de nadruk op bepaalde gebruiken in 

de industrie die systemisch risico zullen verminderen. De CRMPG formuleerde concepten en 

aanbevelingen met dit doel in gedachten (CPRMG 2008: iii-iv). Deze aanbevelingen werden 

geconcentreerd in vier kernaspecten van financiële hervorming, waaraan de CPRMG het meeste 

meerwaarde kan bieden: (1) een herziening van de consolidatiestandaarden van US GAAP, die 

een belangrijke verschuiving van entiteiten buiten de balans naar binnenin de balans inhoudt, 

(2) maatregelen om financiële instrumenten beter te begrijpen en te managen, met bijzondere 

nadruk op hun distributie en op welke manier ze precies risicovol zijn, (3) risk monitoring en 

risicomanagement, met bijzondere nadruk op de rol van degelijk corporate governance en de 

relatie tussen liquiditeit, leverage en capital adequacy, (4) een reeks maatregelen om de 

veerkracht van kredietmarkten en financiële markten te verbeteren, met bijzondere aandacht 

voor credit default swaps (CDS) (CPRMG 2008: 1). Hervormingen moeten collectief en doorheen 

heel de industrie doorgevoerd worden, ondersteund door progressief toezicht (CPRMG 2008: 

15). 

De core precepts om systemisch risico te verminderen volgens CPRMG zijn: 

(1) De basis van corporate governance: van tijd tot tijd moeten alle grote geïntegreerde 

financiële intermediairs hun corporate-governanceframework herbekijken om na te 

gaan of het framework efficiënt is en ook zo uitgevoerd wordt. 

(2) De basis van risk monitoring: elke grote geïntegreerde financiële intermediair moet 

minstens in staat zijn om risicoconcentraties in activa en hun blootstelling te controleren 

in enkele uren tijd, en effectieve en coherente verslagen hierover te bieden aan het 

institutioneel senior management. 
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(3) De basis van het schatten van risk appetite: elke grote geïntegreerde financiële 

intermediair moet regelmatig allesomvattende testen uitvoeren, om de zin voor risico te 

controleren.  De resultaten hiervan moeten aan het hoogste managementniveau worden 

gerapporteerd. 

(4) Focussen op besmettingsgevaar: elke grote geïntegreerde financiële intermediair moet 

periodiek een proces van systemisch brainstormen opstarten, met de bedoeling om 

potentiële besmettingsgevaren te identificeren en hun mogelijke evolutie in de toekomst 

na te gaan, zelfs als deze evoluties zich uiteindelijk niet voordoen. 

(5) Versterkt toezicht en overzicht: de officiële toezichthouders moeten minstens één keer 

per jaar met het bestuur van grote geïntegreerde financiële intermediairs samenkomen. 

Tijdens deze vergadering kunnen de toezichthouders hun visie op de staat van de 

onderneming, vooral met betrekking tot de stabiliteit en de mogelijkheid om perioden 

van tegenslag te doorstaan, aan het management meedelen. 

 (CPRMG 2008: 17-18). 

 

4.4.4. Het systeemrisico aanpakken: een blijvende uitdaging 

De oplossingen zijn er, enkel de toekomst kan uitwijzen of ze ook effectief zullen werken. Een 

groot aantal auteurs over heel de wereld ziet manieren om het systemisch risico te verkleinen. 

Nu rest enkel nog actie. De ideeën moeten geïmplementeerd worden, en geëvalueerd. 

Brunnermeier et al. deelt ondernemingen in volgens hun graad van systemisch risico. Dat 

identificeren van mogelijke probleemhaarden is een belangrijke eerste stap. Detriwant et al. 

pleiten voor het oprichten van een tweede verdediginglinie in de corporate-

governancestructuur van ondernemingen. De creatie van een Financial Stability Fund (FSF) is 

daarbij cruciaal en zorgt bovendien voor een betere aanpak van de problemen dan de huidige 

reddingsoperaties. De CPRM-groep is ook voorstander van de oprichting van een privaat 

initiatief. 

Implementatie is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel aanbevelingen situeren zich op het 

vlak van corporate governance, waar geen bindende regels (kunnen) worden opgelegd. Het is 

dus aan de ondernemingen zelf om actie te nemen. Ook de vernieuwingen op 

toezichthoudersvlak zijn niet eenvoudig. Ieder land heeft andere wetgevingen, en zelfs als één 

land veranderingen aanbrengt, kan dit slechts een druppel op een hete plaat zijn. De creatie van 

een privé-initiatief als aanvulling op de toezichthouders is een vaak gehoord voorstel. Maar wie 

zal dat dan op gang trekken? Is dat een taak voor de overheden, voor corporate-governance-

instituten, voor nationale banken? Wederom lijkt de grote verscheidenheid aan instanties een 

probleem te zijn. Een single regulator, een not-for-profitorganisatie die vooral het voortbestaan 
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en veiligheid van het systeem voor ogen heeft, desnoods ten nadele van individuele banken, lijkt 

een ideale oplossing, maar stelt dan weer veel praktische problemen. 

 

Conclusies 

Door de toenemende globalisering en internationalisering van het economische leven ziet het 

er niet naar uit dat het systemisch risico volledig weggewerkt kan worden. Verschillende 

maatregelen om dit risico terug te dringen zijn echter al klaar. Daarbij mag niet uitgegaan 

worden van de idee dat als individuele banken veilig zijn, het systeem ook veilig is.  

Een eerste stap in de goede richting is het opdelen van banken en bedrijven volgens hun graad 

van systeemrisico. Hoe groter het besmettingsgevaar, hoe meer macro- en microprudentiële 

regulering er nodig is. Verdere maatregelen om het systeemrisico in te dijken kunnen zijn: 

minimumkapitaalvereisten instellen, contracyclische regulatie en maatregelen die dochters in 

het buitenland aan bepaalde regels onderwerpen. Een voorstel van een ander kaliber is het 

oprichten van een financiële monitor: het Financial Stability Fund (FSF), dat zich permanent en 

enkel met systeemrisico bezighoudt. 

De grootste uitdaging is wederom implementatie. Er zijn vele oplossingen en voorstellen 

geformuleerd, nu rest nog de uitvoering ervan. De bestrijding van systeemrisico staat nog in de 

kinderschoenen, en er zal een trial-and-errorproces aan te pas komen vooraleer er een 

effectieve oplossing voorhanden zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusies. 124 
 

CONCLUSIES 

OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS,  

EN AANBEVELINGEN NAAR DE TOEKOMST 

0. SYNOPSIS 

In dit laatste onderdeel van onze scriptie geven we een kort overzicht van wat er in deze 

scriptie is besproken, welke opmerkingen we daarbij hebben geformuleerd en wat de 

aanbevelingen en doelstellingen zijn die we daarna naar voren hebben geschoven. Deze 

conclusies vallen uiteen in twee onderdelen, die samenvallen met de twee hoofddoelen van de 

scriptie. Ten eerste: een oorzaak-gevolgmodel opstellen van de economische crisis (1.), waarin 

alle elementen die een verband hadden (of hebben) met de kredietcrisis in één alomvattend 

model worden ondergebracht, volgens de methodologie van het systeemdenken. Ten tweede: 

bekijken waar de grootste problemen zich situeerden in de aanleiding naar en het uitbreken 

van de crisis, en voorstellen doen over hoe die problemen kunnen worden aangepakt zodat ze 

zich de toekomst niet meer zullen voordoen. Die analyse van pijnpunten met aanbevelingen 

naar de toekomst (2.) vormt het tweede belangrijke onderdeel van onze scriptie. We bespreken 

hierna kort onze resultaten. 

 

1. EEN ANALYSE VAN DE CRISIS: EEN OORZAAK-GEVOLGMODEL  

Nadat we in het eerste hoofdstuk een kroniek schreven van de huidige economische crisis, met 

aandacht voor de voorgeschiedenis, de oorzaken, de aanleiding en de directe gevolgen, hadden 

we voldoende kennis van zaken vergaard om een eigen oorzaak-gevolgmodel op te stellen van 

de kredietcrisis. Het model bevat alle elementen die volgens ons kernelementen van de crisis 

waren: gebeurtenissen, concepten en hoofdrolspelers. Met de holistische methodologie van het 

systeemdenken in het achterhoofd creëerden we een model waarin alle elementen ook met 

elkaar zijn verbonden: ze hebben elkaar beïnvloed, versterkt of net afgeremd. Het model dat we 

in hoofdstuk 2 hebben gepresenteerd is op die manier een puur systemisch model, dat de 

connecties en interdependenties tussen de voorgeschiedenis, de oorzaken, de aanleidingen, de 

nasleep en de diverse hoofdrolspelers tracht te tonen. De voornaamste conclusie daarbij is dat 

zowel het model als de crisis bijzonder complex zijn gebleken. Deze scriptie vormt – zoals de 

titel het ook zegt – slechts een bescheiden verkenning van die complexiteit.   



 

Conclusies. 125 
 

We onderkenden drie hoofdrolspelers van betekenis: de bankensector, de overheid en haar 

beleid, en het corporate-governancesysteem. De bankensector is daarbij ongetwijfeld de 

belangrijkste: door securitisatie, het opblazen van de vastgoedzeepbel en het doelmatig 

ontwijken van regelgeving (regulatory capture) hebben de banken het begin van de crisis 

ingeluid, met de val van Lehman Brothers in september 2008 als directe aanleiding. Het zou 

echter fout zijn om de wereldwijde recessie integraal aan de bankensector toe te schrijven: het 

overheidsbeleid blijkt ook zwaar te zijn tekortgeschoten, ondanks tal van controle-instanties. 

Ten slotte blijken ook de regels van corporate governance onvoldoende te hebben gewerkt om 

de werking van de raad van bestuur in lijn te houden met wat het beste was voor de 

ondernemingen.  

 

2. LESSEN UIT DE CRISIS: PIJNPUNTEN EN AANBEVELINGEN 

Die drie hoofdrolspelers, die dus tegelijk ook de voornaamste “schuldigen” aan deze crisis 

bleken, vormden de basis voor het tweede deel van de crisis. Daarin stelden we ons twee 

hoofdvragen: waar (en waarom) is het foutgelopen, en hoe kan een crisis van dergelijk formaat in 

de toekomst worden vermeden? Zoals het oorzaak-gevolgmodel liet zien, zijn er een groot aantal 

pijnpunten te identificeren, meer dan de beperkte ruimte van deze scriptie ons toeliet te 

bespreken. We hebben ons daarom toegespitst op vier elementen, vier pijlers die volgens ons 

bepalend zijn geweest in het uitbreken van deze crisis, en die bepalend zullen zijn in het 

uitbreken of voorkomen van een volgende crisis: 

1. Controle-instanties (zowel nationaal als internationaal); 

2. Het corporate-governancesysteem; 

3. De interne bank- en bonuscultuur; 

4. Het systemisch risico. 

 

Een diepgaande analyse in het derde hoofdstuk van deze scriptie leidde tot een aantal 

aanbevelingen in het vierde hoofdstuk, voor elk van deze vier domeinen. Al die aanbevelingen 

hebben we hier samengebald in tien lessen, die ervoor moeten zorgen dat een volgende 

crisis kan worden vermeden (of toch sterk kan worden afgezwakt). De vier domeinen, die 

weliswaar met elkaar zijn verbonden in een systemisch model maar in de praktijk toch sterk 

uiteenlopen, vertonen daarbij een opvallende consistentie qua gewenste aanpak. 

 

1. Bewaar het macro-economische overzicht. Het werd in deze scriptie voortdurend 

beklemtoond: alles zit vervat in één systeem, waarbij het ene het andere beïnvloedt en 

een actie niet zonder reactie blijft. Dat systemische aspect werd echter onvoldoende 
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onderkend, en dat zorgde ervoor dat men de crisis niet op tijd zag aankomen én niet snel 

genoeg kon ingrijpen wanneer de crisis uiteindelijk uitbrak. Vooral voor de controle-

instanties is hier een erg belangrijke rol weggelegd, wil men een volgende systeemcrisis 

voorkomen. 

 

2. Houd rekening met systeemrisico. De nood aan voldoende aandacht voor het macro-

economisch overzicht is gekoppeld aan de aandacht voor systemisch risico. Het bestaan 

en het belang van systeemrisico zijn pas duidelijk geworden in de huidige crisis, maar nu 

kunnen daar lessen uit worden getrokken. Kordate initiatieven zijn daarbij nodig. Het 

groeperen van banken en bedrijven volgens de graad van systeemrisico, waarbij ze 

worden gekoppeld aan een bepaalde graad van regulering, is een eerste stap in de goede 

richting. Versterkt toezicht en overzicht zijn nodig: de kapitaalvereisten moeten 

opgetrokken worden, de risk appetite en het besmettingsgevaar moeten nauwlettend 

worden opgevolgd. In dat opzicht is het oprichten van non-profitinstellingen die risico 

moeten monitoren (het FSF op internationaal vlak, het ESRB op Europees vlak) een 

goede zaak. 

 

3. Reguleer strenger, maar vooral: controleer strenger. Doorheen deze scriptie stelden 

we telkenmale vast dat strengere regels opleggen hét recept is van overheden 

wereldwijd om de uitspattingen van de bankensector aan banden te leggen. Regulering is 

inderdaad nodig en noodzakelijk, maar is op zichzelf echter onvoldoende: we hebben 

aangetoond dat vooral het toezicht op de naleving van die regels aan verbetering toe is. 

Dat geldt voor elk van de vier besproken domeinen: controle-instanties moeten 

diepgaander controleren in plaats van een plichtmatig lijstje af te vinken, systeemrisico 

moet van naderbij worden opgevolgd, overheden moeten de bonusverslaving van 

bankiers inperken door strenger toe te zien op onverantwoorde variabele vergoedingen, 

en de corporate-governanceregels moeten beter worden nageleefd. Reguleren is één ding, 

die regels laten respecteren nog wat anders. 

 

4. Vermijd regulatory capture. De banken zijn mettertijd geëvolueerd van kleine 

nationale of regionale banken tot internationale mastodonten. Op die manier zijn 

bepaalde ondernemingen in de loop der jaren groter geworden dan sommige overheden, 

wat hen een sterk machtsgevoel heeft bezorgd. Dat zorgt ervoor dat het in de praktijk de 

grote ondernemingen zijn die de controle-instanties controleren, terwijl het net 

omgekeerd zou moeten zijn. Vooral bij credit rating agencies liep het uit de hand: op 

termijn haalden die het leeuwendeel van hun inkomsten uit het verlenen van advies aan 
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de ondernemingen die ze kritisch moesten beoordelen. Een dergelijk ongezond 

machtsonevenwicht is ook de oorzaak geweest voor de ontspoorde bonuscultuur in de 

banken, en moet onmiddellijk en kordaat worden aangepakt: door de controle-instanties 

meer macht en middelen te geven, door CRA’s door de investeerder te laten betalen, en 

door een hard verzet te vormen tegen de bonuscultuur in banken.  

 

5. Dwing transparantie af, zowel in communicatie als in informatie. De crisis werd 

mee veroorzaakt doordat banken allerlei toxische kredieten en risicovolle activa van de 

balans hielden en verstopten. Informatie werd op die manier vaak achtergehouden. Om 

een volgende crisis te kunnen voorkomen, moet dat veranderen: informatieflows moeten 

transparanter worden – één van de speerpunten van corporate governance. Die 

transparantie-eis geldt niet alleen voor flows tussen banken (of andere ondernemingen) 

en de regulatoren, maar ook voor flows tussen regulatoren onderling. Die moeten 

nauwer gaan samenwerken om zowel macro- (systeemrisico) als microprudentiële 

problemen sneller en efficiënter te kunnen aanpakken.  

 

6. Creëer vroegewaarschuwingsmechanismen en doe aan scenarioplanning. De 

verrassing was compleet bij het uitbreken van de crisis: bijna niemand had de 

wereldwijde recessie zien aankomen. Niemand wist ook meteen hoe er moest worden 

ingegrepen om erger te voorkomen. In het vermijden van een volgende crisis is het 

essentieel om mechanismen in te bouwen die waarschuwen voor een potentiële val van 

het economische systeem. Bovendien is ook scenarioplanning belangrijk, zowel op het 

niveau van de onderneming als op het niveau van de toezichthouder en de overheid. Als 

er een scenario voorhanden is dat aangeeft hoe er moet worden ingegrepen bij een 

nieuwe crisis, zal er – als het ooit weer zover komt – tenminste minder tijd worden 

verspild met het nadenken over gepaste maatregelen. 

 

7. Geef regulatoren meer middelen en beslissingskracht. Terwijl de globalisering 

ervoor heeft gezorgd dat banken geëvolueerd zijn van kleine ondernemingen naar 

multinationale corporaties, zijn controle-instanties vaak niet of amper groter geworden. 

Het zorgt ervoor dat gerichte, doorgedreven controle moeilijk is, en het werkt regulatory 

capture in de hand. Toezichthouders moeten daarom meer middelen krijgen: personeel, 

gebouwen, financiële middelen. Tegelijk moeten controle-instanties ook meer 

mogelijkheden hebben om hardhandig in te grijpen als de situatie dat vereist.  
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8. Zorg ervoor dat “deugdelijk bestuur” geen dode letter blijft. Het corporate-

governancesysteem is ook na de crisis nog steeds bruikbaar: de aanbevelingen en 

principes voor “goed bestuur” in de onderneming moeten dan ook onverminderd blijven 

gelden, maar vereisen meer aandacht en controle. Daarbij hebben we in deze scriptie ook 

enkele specifieke werkpunten aangestipt: werk maken van een efficiënt 

risicomanagement, de accountingstandaarden aanpassen, meer aandacht hebben voor 

de competenties en de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, en 

renumeratiesystemen grondig herbekijken en bijsturen. 

 

9. Focus opnieuw op de lange termijn. Het bonussysteem in banken was (is) gekoppeld 

aan kortetermijnresultaten. Dat zette bankiers ertoe aan om hoge risico’s te gaan nemen, 

omdat die hoge rendementen kunnen opbrengen die zich vertalen in een hoge bonus 

voor de bankier. Die kortetermijnwinsten zijn op de lange termijn echter vaak nadelig 

voor de onderneming. Voor de bankier, die sneller dan vroeger overstapt naar de 

concurrent, maakt dat weinig uit. Ook hier is een kordate aanpak nodig: bonussen 

afschaffen gaat wellicht te ver, maar er moet een beter “salarisanker” worden gezocht, 

dat rekening houdt met de genomen risico’s én gekoppeld is aan de resultaten op de 

lange termijn. Op die manier worden het belang van de bankier en dat van de gehele 

onderneming weer op één lijn gesteld. 

 

10. Ga “back to basics”. De financiële markt is de laatste decennia steeds complexer 

geworden. De traditionele taken van een bank, spaargeld verzamelen bij spaarders en 

uitlenen aan kredietnemers, zijn uitgebreid met een ruim gamma aan 

verzekeringsproducten, hypothecaire leningen en een secundaire effectenmarkt. Het is 

aan de banken om nu opnieuw “back to basics” te gaan en terug te keren naar die 

kernactiviteiten: enkel op die manier kan het vertrouwen van de klant teruggewonnen 

worden. Hetzelfde geldt overigens voor de regelgeving: in de plaats van nog strenger te 

gaan reguleren en het net steeds fijnmaziger te maken, wat banken toch alleen maar een 

incentive zou geven om nog driester de achterpoortjes te gaan opzoeken, kan men beter 

van nul herbeginnen een nieuwe regelgeving opbouwen, die optimaal rekening houdt 

met de belangen van alle stakeholders in dit alomvattende verhaal. 

 

Deze tien lessen zijn natuurlijk nog maar het begin: om exact te achterhalen hoe deze crisis is 

ontstaan, en hoe een volgende kan worden vermeden, zal er meer tijd en meer onderzoek nodig 

zijn. Deze scriptie vormt daarvan nog maar een prille verkenning. 
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