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De Adviescommissie Toekomst Banken is in november 2008 ingesteld door het Bestuur van 

de Nederlandse Vereniging van Banken. De Commissie is geheel onafhankelijk en maakt  

haar advies openbaar. De voornaamste taak van de Commissie is aanbevelingen te doen ter 

 verbetering van het functioneren van de Nederlandse bancaire sector en zo handvatten te 

bieden voor het herstel van het vertrouwen in de banken. Dat vertrouwen is door de financiële 

crisis, ook in Nederland, behoorlijk geschaad.

Alhoewel bij de kredietcrisis vele partijen een rol hebben gespeeld, concentreert de Advies-

commissie zich in dit rapport op de eigen verantwoordelijkheid van de banken. Dit in de 

 overtuiging dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet richting verantwoord en duurzaam 

bankieren. De rode draad in het rapport is dat de banken in hun afweging van de belangen 

van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin zij opereren, 

het primaat weer moeten gaan leggen bij het belang van de klant. Daarmee zullen de banken 

hun maatschappelijke rol weer beter gaan vervullen. Dit zal ook ten goede komen aan het 

 belang van de werknemers en van de aandeelhouders. Het kan in de toekomst niet meer zo 

zijn dat winsten ten gunste van de aandeelhouders en de bonussen komen en dat de rekening 

wordt neergelegd bij de belastingbetaler, de klant en de werknemer. In dit opzicht is een 

 fundamentele mentaliteitswijziging en heroriëntatie in het bankwezen nodig. De aanbevelingen 

uit dit rapport beogen daar een bijdrage aan te leveren. Het uiteindelijke doel is de klanten  

van banken en daarmee de samenleving als geheel weer optimaal te bedienen en zo het 

 geschonden vertrouwen te herwinnen. 

Het herstel van vertrouwen in banken is cruciaal. Banken vervullen immers een centrale rol  

in de economie. Zodra zij in de problemen komen, worden vrijwel direct alle sectoren van de 

economie geraakt. En dat is precies wat er is gebeurd vanaf de zomer van 2007. De van 

 oorsprong financiële crisis heeft zich ontwikkeld tot een economische crisis en vervolgens  

ook tot een maatschappelijke crisis. Naast het verlies van vertrouwen in de economische rol 

van banken is het vertrouwen in de maatschappelijke rol die zij vervullen eveneens ernstig 

geschaad. Daarenboven is twijfel ontstaan aan de ethische en morele opvattingen en 

 gedragingen van bankiers. Dit wordt extra gevoed door hoge variabele beloningen (bonussen) 

die in het verleden en ook thans nog wel aan bankiers werden en worden gegeven. 
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De wereldwijde onrust op de financiële markten is al sinds de zomer van 2007 zichtbaar.   

De val van Lehman Brothers heeft wereldwijd geleid tot wantrouwen tussen banken onderling 

en heeft daarmee een beperkende invloed veroorzaakt op de omvang van de kredietverlening. 

Na de ondergang van Lehman Brothers was het verre van duidelijk welke andere banken 

 zouden worden getroffen door verdere afschrijvingen op activa en in welke mate. Banken 

wantrouwden elkaar en vreesden dat collega-banken hun verplichtingen niet meer konden 

nakomen. Dit leidde tot het opdrogen van de interbancaire geldmarkt. Onvermijdelijk had  

dit na korte tijd zijn weerslag op de reële economie. Het wantrouwen sloeg ook over naar 

 beleggers, die niet meer konden inschatten wat de werkelijke waarde van banken was.  

Als gevolg daarvan daalden de aandelenkoersen. In sommige gevallen sloeg het wantrouwen 

van beleggers in banken over naar wantrouwen van de spaarders en de depositohouders in 

die banken. Zeer omvangrijke liquiditeitssteun van Centrale Banken was nodig en in sommige 

gevallen was er geen andere uitweg dan dat overheden banken voorzagen van kapitaal-

injecties of zich gedwongen zagen banken geheel of gedeeltelijk over te nemen. Ook werd   

het voor banken steeds moeilijker om zonder staatsgarantie middellange financiering aan  

te trekken. Inmiddels zijn de effecten van de kredietcrisis dagelijks voelbaar in de gehele 

 samenleving en is ook Nederland officieel in een recessie beland.

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden aanbevelingen gedaan   

die ten doel hebben de governance structuur en het riskmanagement binnen banken te 

 versterken. Aanbevelingen worden gedaan over de rol en de positie van de Raad van 

 Commissarissen, van de Raad van Bestuur en van de externe accountant. Hoofdstuk 2  

bevat aanbevelingen over het beloningsbeleid van banken. Alhoewel er ook op internationaal 

 niveau veel ontwikkelingen dienaangaande zijn, acht de Adviescommissie het van belang   

ten aanzien van dit onderwerp duidelijke randvoorwaarden te stellen voor Nederlandse 

 banken. Ook komt in dit hoofdstuk de positie van de aandeelhouders aan de orde vanuit  

het perspectief van de maatschappelijke functie van banken. In hoofdstuk 3 worden 

 aanbevelingen gedaan om het toezicht in Nederland op banken te versterken. Het rapport  

sluit aan bij adviezen die internationaal reeds zijn uitgebracht en richt zich specifiek op een 

aantal punten ter versterking van het toezicht in Nederland. Over de Europese toezicht-

structuur en het Depositogarantiestelsel worden aanbevelingen gedaan voor de Nederlandse 

 opstelling in de Europese discussie. In hoofdstuk 4 tenslotte worden de uitgangspunten 

 geschetst en aanbevelingen gedaan voor de structuur van het Nederlandse bankwezen in  

de komende jaren. 

De aanbevelingen in dit rapport zijn voor het merendeel praktische adviezen aan banken in 

Nederland. De aanbevelingen hebben het karakter van best practices die op korte termijn 

 kunnen worden ingevoerd, maar zijn ook structureel van aard. Zoveel mogelijk is rekening 

 gehouden met het sterk internationale karakter van het Nederlandse bankwezen. Dit wil 

 zeggen dat Nederlandse banken niet alleen over de landsgrenzen heen concurrerend moeten 

blijven, maar ook dat zij te maken hebben met concurrentie van buitenlandse banken in 

 Nederland. 
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1 Institute of International Finance, Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices:  
Principles of Conduct and Best practice Recommendations, Washington, 2008.

2 De Larosiere e.a. (2009), Report by the High Level Group on Financial Supervision in the EU.

De in hoofdstuk 1 en 2 gepresenteerde aanbevelingen zijn naar het oordeel van de 

 Adviescommissie dwingend van aard. Hierbij geldt het comply or explain principe.  

Banken moeten de aanbevelingen uitvoeren. Zo niet, dan moeten zij uitleggen waarom de 

aanbevelingen  niet worden gevolgd. Een aantal aanbevelingen inzake governance en  belonen 

raakt aan  aanbevelingen die ook in de Nederlandse Corporate Governance Code voorkomen, 

doch zijn door de Adviescommissie bankspecifiek aangescherpt. Hierdoor kan het zijn dat op 

onderdelen wordt afgeweken van de gangbare praktijk in Nederland bij andere ondernemingen 

dan banken. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde onderdelen uit de  remuneratieparagraaf.

De aanbevelingen in hoofdstuk 1 en 2 dienen naar het oordeel van de Adviescommissie zo 

spoedig mogelijk te worden ingevoerd. Daar waar goedkeuring van aandeelhouders nodig is 

of contracten moeten worden heronderhandeld zouden de aanpassingen uiterlijk binnen een 

jaar tot stand moeten zijn gekomen. 

De hoofdstukken 1 en 2 hebben nadrukkelijk niet het karakter van zelfregulering.  

De Adviescommissie heeft, zoals gezegd, beoogd best practice aanbevelingen voor het 

 bankwezen te geven. Of en op welke onderdelen de wetgever, toezichthouders, accountants 

of anderen met aanvullende wet- of regelgeving willen komen, is uiteraard hun eigen 

 verantwoordelijkheid. 

Een deel van de aanbevelingen van de Adviescommissie zijn afgeleid van aanbevelingen  

van het Institute of International Finance (IIF)1, toegespitst op de Nederlandse context.  

In de zomer van 2008 heeft deze mondiale associatie van banken aanbevelingen gedaan   

om het vertrouwen in financiële instellingen en markten te herstellen. Daarnaast is bij de 

 aanbevelingen ook het recente rapport van De Larosière e.a.2 betrokken, in het bijzonder als 

het gaat om Europees toezicht.

De Adviescommissie beoogt met dit rapport een bijdrage te leveren aan het verantwoord en 

duurzaam bankieren in Nederland. Met aanbevelingen op de toekomst gericht hoopt zij een 

stap te zetten richting het herstel van vertrouwen. 

           

7 april 2009
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Beloningsbeleid

3 “iets beneden de mediaan” brengt tot uitdrukking dat bankbestuurders trendvolgend behoren te zijn en niet trendzettend.
4 Waar in deze tekst Raad van Commissarissen staat geschreven wordt er ook van uitgegaan dat de beslissingen van de  

Raad van Commissarissen worden voorbereid door de Remuneratiecommissie.
5 Of een vergelijkbaar orgaan bij andere rechtsvormen dan de vennootschap.
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6 Financial Services Authority: “The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis.” 
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10   Financial Services Authority: “The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis.” 
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