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Voorwoord

De kredietcrisis die precies een jaar geleden mondiaal in volle 

hevigheid losbarstte, heeft niet alleen geleid tot de ergste economi‑

sche teruggang sinds de jaren dertig, de bijna‑ontwrichting van het 

westerse financiële stelsel en de verdamping van vele miljarden aan 

virtueel kapitaal op de financiële markten. Ook wordt er als gevolg 

van de crisis opnieuw fundamenteel nagedacht en gediscussieerd 

over de werking van het economisch systeem en over moreel, immo‑

reel en crimineel economisch handelen. 

Onder economen is de discussie inmiddels in volle hevigheid los‑

gebarsten. In de eerste plaats moet de economische theorie het ont‑

gelden. Of zoals The Economist op 18 juli jongstleden schreef: ‘Van 

alle zeepbellen die het afgelopen jaar zijn doorgeprikt, is er geen een 

die zo spectaculair tot ontploffing is gekomen als die van de repu‑

tatie van de economische wetenschap.’ Hele generaties economen, 

waaronder de bankiers die thans schuldig worden bevonden aan de 

crisis, blijken te zijn opgeleid met ideeën die achteraf niet blijken te 

stroken met de realiteit. De pijlen zijn vooral gericht op de neoklas‑

sieke theorie, volgens welke mensen volledig rationeel handelen en 

streven naar een zo hoog mogelijk persoonlijk ‘nut’. De combinatie 

van rationeel handelende actoren en vrije, van overheidsbemoeie‑

nis gevrijwaarde markten leidt op de lange termijn tot de hoogste 

welvaart voor allen, zo is de basisgedachte. 

De praktijk van het bankieren, financieren en investeren werd 

sinds de jaren tachtig beheerst door een aanpak waarbij op basis 

van verfijnde wiskundige modellen de risico’s van het financiële 

spel nauwkeurig worden gewogen en beheerst, althans die illusie 

leefde. De spectaculaire ontwikkeling van de markt voor afgeleide 

financiële instrumenten, ook wel ‘derivaten’ genoemd, maakte het 

mogelijk om risico’s door te verkopen, samen te voegen, te splitsen, 

te vergroten, te verkleinen, uit te stellen of juist naar voren te halen.

Maar het geloof dat markten hun werk doen en dat risico’s beheers‑

baar zijn, heeft door de crisis een flinke knauw gekregen. Volgens 

Paul Krugman, in 2008 winnaar van de Nobelprijs voor de econo‑

mie, is de economische wetenschap gedurende de laatste dertig 

jaar ‘op zijn best spectaculair nutteloos geweest, en op zijn slechtst 

ronduit schadelijk’. En zelfs voormalig voorzitter van de Ameri‑

kaanse FED (de centrale bank), Alan Greenspan, erkende tegenover 
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het congres openlijk dat hij in de fout was gegaan door te denken 

dat het eigenbelang van banken en andere financiële instellingen 

synchroon loopt met het algemeen maatschappelijk belang. 

Jaren van financiële voorspoed hebben díe opvattingen popu‑

lair gemaakt die in het belang waren van de steeds rijker en dus 

machtiger wordende financiële elite. Volgens economisch historicus 

Barry Eichgreen lag het probleem niet zozeer in de beperkingen 

van de onderliggende theorie, maar in de selectieve toepassing 

ervan. Wetenschappers die wezen op mogelijke gevaren van het 

spel met grote financiële risico’s en mondiale macro‑economische 

onevenwichtigheden, werden nauwelijks gehoord. Willem Buiter, 

hoogleraar aan de London School of Economics, adviseur van onder 

andere de Europese Centrale Bank (ECB) en voormalig lid van het 

monetaire beleidscomité van de Bank of England, spreekt in dit ver‑

band van ‘cognitive regulatory capture’ (Buiter, 2008, p. 37). Volgens 

Buiter hebben financiële autoriteiten (centrale banken, wetgevers, 

toezichthouders) in de afgelopen periode te veel de denkbeelden, 

zorgen en belangen van de financiële gemeenschap tot die van hen‑

zelf gemaakt. Dit gebeurde onbewust en ongemerkt en was niet het 

gevolg van kwade opzet, corruptie of omkoping. Buiter spreekt van 

een socialisatieproces waardoor de autoriteiten te veel deel werden 

van een systeem waarop ze eigenlijk, in het algemeen belang, meer 

kritisch toezicht hadden moeten houden. 

Maar hoe zit het met de bankiers en andere spelers van het finan‑

ciële spel? Hebben ze wetten en regels genegeerd of wellicht te 

ver opgerekt? Was er misschien sprake van regelrecht crimineel 

handelen? Of kunnen we alleen spreken van onverantwoordelijk en 

immoreel gedrag? Of zelfs dat niet? Of valt de overheid te verwijten 

dat ze niet goed heeft opgelet?

Er zijn zoals bij elke financiële crisis ook nu weer opvallend weinig 

gevallen van regelrecht crimineel handelen. De zwendel van 

Bernard Madoff houdt de gemoederen inmiddels een jaar bezig. 

De aandelenfraude kwam aan het licht als gevolg van de crisis, en 

kan zeker niet als oorzaak van de crisis worden aangemerkt. De 

discussie gaat veel meer over ethisch of gewoon verantwoordelijk 

handelen dan over regelrecht crimineel gedrag.

Volgens Alan Blinder, een vooraanstaand Amerikaans econoom en 

mogelijke opvolger van FED‑voorzitter Bernake, hebben banken 

zich ‘meer dan schandalig’ gedragen (NRC Handelsblad, zaterdag 

22 augustus 2009). De focus van bankiers verschoof de afgelopen 
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twintig jaar van het winnen van vertrouwen op de lange termijn 

naar het maximeren van aandeelhouderswaarde – en daarmee hun 

eigen bonussen – op de korte termijn. Niet alleen de hoogte van de 

bonussen is een probleem, maar vooral het feit dat deze werden 

gekoppeld aan korte‑termijnresultaten. 

In zekere zin is dit korte‑termijndenken een algemeen maatschap‑

pelijke tendens. Volgens cultuurfilosoof Sennet (1998) raakten de 

hoogontwikkelde westerse samenlevingen in de jaren negentig in 

de ban van wat hij noemt de ideologie van ‘no long‑term’ waarbij 

korte‑ termijnsucces hoger wordt gewaardeerd dan betrokkenheid, 

loyaliteit en resultaten op de lange termijn. 

Een andere interessante ontwikkeling is dat de discussie over 

een rechtvaardige inkomensverdeling – ‘so very seventies’ – weer 

terug op de agenda is. In Nederland kan de herwaardering van de 

Balkenende‑norm worden gezien als een indirect gevolg van de 

economische crisis. In het NRC van 9 september jongstleden pleitte 

hoogleraar economie Rick van der Ploeg voor herwaardering van de 

Tinbergen‑norm, waarbij de hoogstbetaalden niet meer dan vijf keer 

zoveel mogen verdienen als de laagstbetaalden in een organisatie. 

Te grote inkomensverschillen zijn contraproductief, omdat ze de 

onderlinge samenwerking zouden ondermijnen. 

Samenwerking behoort overigens ook tot de kernwaarden van het 

traditionele bankiersvak. In ‘De prooi’, de bestseller van Jeroen 

Smit (2008, p.90‑91) over de teloorgang van ABN AMRO, valt te lezen 

hoe bestuurvoorzitter Kalff eind jaren negentig in een videobood‑

schap voor het personeel de kernwaarden van de bank, tegen de 

veranderende tijdgeest in, nog eens wilde onderstrepen. Integriteit 

(‘een gebrek hieraan kan de bank verlagen’), respect (‘voor ieder 

individu en voor iedere samenleving’), teamwork (‘in het belang van 

onze klanten zullen we van elkaar moeten leren, en onze vaardig‑

heden met elkaar moeten delen’) en als laatste professionalisme 

ten behoeve van alle stakeholders van de bank. In de eerste plaats 

waren dat volgens Kalff de klanten, dan de werknemers, dan de 

samenlevingen waarin de bank zich als goed burger wil gedragen en 

ten slotte – sic! – de aandeelhouders.

Traditionele bankiers als Kalff konden het tij niet keren. In de jaren 

negentig ontstond een wereldwijde ‘aandelencultuur’ (Slot, 2004). 

Mensen uit alle lagen van de bevolking deden risicovolle beleggin‑

gen. Pensioenfondsen kregen de vrijheid om meer risico te nemen. 

Aandeelhouders veranderden van passieve leveranciers van vermo‑
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gen naar ‘stakeholders’ waarop ondernemingen zich primair gingen 

richten. Er ontwikkelde zich een maatschappij waarin iedereen 

kapitalist is, dat wil zijn, of zich of een beetje kapitalistje voelt. Door 

de harde landing van de aandelenkoersen en de enorme verliezen 

die pensioenfondsen hebben moeten incasseren, is voor velen die 

illusie ruw verstoord. Beleggen is nu uit, sparen is in. 

Ook mondiaal heeft de huidige crisis de discussie over inkomens‑

ongelijkheid een pijnlijke nieuwe draai gegeven. De crisis is een 

gevolg van mondiale onevenwichtigheden waarbij het kapitaal 

stroomde van landen met een onderontwikkeld financieel systeem 

naar landen met een verfijnd financieel systeem. Zo konden zij 

jarenlang ver boven hun stand leven. 

Ondertussen lijken de arme landen extra hard te worden getroffen 

door de crisis als gevolg van lagere grondstofprijzen, minder kre‑

dietmogelijkheden, minder ontwikkelingshulp en minder onder‑

steuning door familieleden die in het rijke deel van de wereld wonen 

en werken. Volgens de Wereldbank zullen dit jaar als gevolg van de 

economische crisis naar schatting 90 miljoen mensen extra onder 

de armoedegrens (1,25 dollar per dag) terechtkomen. 

In dit themanummer van Justitiële verkenningen is gekozen voor 

een brede benadering van het fenomeen kredietcrisis. Zo komt de 

relatie tussen kredietcrisis en criminaliteit aan de orde en besteden 

we aandacht aan de relatie tussen kredietcrisis en criminaliteit, aan 

financiële zwendel in heden en verleden en aan de (verschuivende) 

grenzen tussen moreel, immoreel en crimineel handelen. Het 

onderwerp ‘vertrouwen’ komt in verschillende bijdragen aan bod, 

evenals de gevolgen van de kredietcrisis voor de inrichting van het 

toezicht op de financiële sector. Om een en ander in een context 

te plaatsen zijn ook enkele meer economisch getinte bijdragen 

opgenomen waarin wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van 

de crisis.

In het openingsartikel van Wolters staan het risicobegrip, het 

risicobeheer en het gebruik van risico‑instrumenten in de financiële 

wereld centraal. De auteur gaat uitvoerig in op de instrumenten van 

dit spel met risico, de financiële derivaten, en legt tal van financiële 

begrippen en instrumenten helder uit. Ondanks alle terechte kritiek 

die er mogelijk is op het gebruik en misbruik van derivaten meent 

hij dat het onwaarschijnlijk is dat ze zullen worden afgeschaft. De 

mathematische financiële theorieën en kwantitatieve technieken 

die de afgelopen veertig jaar zijn ontwikkeld, maken deel uit van de 
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infrastructuur van de moderne wereld. Veel van deze technieken 

blijken het grootste deel van de tijd goed te werken, aldus de auteur. 

Vervolgens onderzoekt Huisman in een verkennend artikel wat 

de mogelijke relaties zijn tussen de kredietcrisis en organisatie‑

criminaliteit. Kunnen bijvoorbeeld de talrijke boekhoudschandalen 

van de afgelopen jaren worden gezien als een voorbode, of hebben 

deze mede geleid tot de kredietcrisis? Ook is het denkbaar dat de 

kredietcrisis leidt tot meer organisatiecriminaliteit omdat veel 

bedrijven in financiële problemen raken. Een derde mogelijke relatie 

is de criminalisering van onethisch gedrag tot strafbaar gedrag. 

Ten slotte is het mogelijk dat door de kredietcrisis en de economi‑

sche recessie meer reeds gepleegde criminaliteit aan het licht komt. 

Dit zal meer regulering oproepen en daardoor ook meer overtredin‑

gen in de hand werken. 

Onder het motto ‘Elke crisis haar eigen crimineel’ analyseert Slot 

het verschijnsel dat in de periode van het moderne kapitalisme elke 

economische hausse en de daaropvolgende crisis wordt gekenmerkt 

door ten minste één geval van grootschalige financiële zwendel. 

In dit artikel worden vijf beroemde ‘financiële boeven’ beschreven. 

Het gaat om Charles (Carlo) Ponzi in de jaren twintig, Ivar Krueger 

rond 1930, Bernie Cornfeld in de jaren zestig en zeventig, Michael 

Milken in de jaren tachtig en – zeer recent – Bernard Madoff. Zijn 

fraude van 65 miljard dollar kan worden beschouwd als het eerste 

wereldomspannende Ponzi‑schema, die langer duurde, verder 

reikte en diepgaander gevolgen had dan enig andere financiële 

zwendelpraktijk in de geschiedenis. De auteur signaleert opvallende 

overeenkomsten tussen de vijf beschreven gevallen. Zij concludeert 

dat financiële fraudes niet toevallig optreden, maar voortkomen uit 

structurele veranderingen en terugkerende golven van economische 

en financiële op‑ en neergang.

In het daaropvolgende artikel gaat Mecking uitgebreid in op die 

conjunctuurgolven aan de hand van het werk van de Russische eco‑

noom Nikolai Dimitrievitsj Kondratieff (1892‑1938). Volgens Kondra‑

tieff ontwikkelen economieën zich volgens een telkens terugkerende 

cyclus van lange conjunctuurgolven. In het stijgende deel van elke 

golf is er sprake van langdurige economische groei, onderbroken 

door korte recessies. Het dalende deel van de golf wordt gekenmerkt 

door langdurende economische stagnatie, afgewisseld met korte 

oplevingen. Mecking bespreekt de verschillende interpretaties van 

deze cyclus en betoogt dat de wereldeconomie op dit moment een 
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langdurige recessie staat te wachten die te vergelijken is met de 

crisis van de jaren dertig. 

De vraag wie of wat verantwoordelijk kan worden gesteld voor 

de kredietcrisis, staat centraal in de bijdrage van Unger. Zij zet 

mogelijke, wel vaker genoemde verantwoordelijken op een rij, zoals 

FED‑voorzitter Greenspan, de banken, de rating‑bureaus, incom‑

petente economen. Vervolgens gaat ze in op een mogelijke oorzaak 

van de crisis, die in haar ogen te weinig aandacht krijgt, vooral in 

Nederland: de ongelijke inkomensverdeling, zowel mondiaal als in 

Europa. Zij betoogt dat ook in deze economische crisis, ofschoon die 

werd ingezet in de niet‑reële sector van de economie, een vraag‑

tekort een belangrijke factor is. Dit vraagtekort is in de westerse 

wereld jarenlang verhuld door ruimhartig krediet te verlenen aan 

mensen die in feite te weinig verdienden om (luxe) consumptie‑

goederen en huizen te kopen. Dit fenomeen wordt wel aangeduid 

als ‘geprivatiseerd keynesianisme’. Volgens de auteur hebben de 

enorme winsten die in de financiële sector te behalen waren, de 

ontwikkeling van de reële sector geschaad omdat deze voor inves‑

teerders onaantrekkelijk zou zijn geworden.

De financiële schandalen en het omvallen van banken roepen van‑

zelfsprekend de vraag op of toezichthouders niet veel eerder aan de 

bel hadden kunnen trekken. In de bijdrage van Schoenmaker wordt 

betoogd dat financieel toezicht op Europees niveau hard nodig is 

en dat de bevoegdheden van een nieuwe Europese toezichthouder 

wettelijk verankerd moeten zijn. Samenwerking op vrijwillige basis 

werkt niet, omdat bij crises nationale overheden de eigen banken en 

instellingen te hulp zullen schieten.

Verbetering van het systeem van toezicht zou kunnen bijdragen 

aan herstel van vertrouwen in banken en financiële instellingen. 

Van Raaij duidt in zijn bijdrage dit type vertrouwen aan als trust. 

Het begrip wordt onderscheiden van confidence, dat staat voor een 

meer algemeen vertrouwen in en optimisme over de toekomst en de 

economie. In tegenstelling tot andere auteurs meent Van Raaij dat 

de huidige economische crisis vooral te maken heeft met een gebrek 

aan confidence, en niet zozeer met een gebrek aan koopkracht. 
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Zodra de werkgelegenheid weer aantrekt, zullen consumenten weer 

vertrouwen krijgen in de toekomst en weer meer gaan besteden. 

De trust-crisis vis‑à‑vis de financiële sector zal langer aanhouden, 

denkt hij.

Tot besluit worden twee recent verschenen boeken over de krediet‑

crisis gerecenseerd. Van Duijn bespreekt Animal spirits. How human 

psychology drives the economy, and why it matters for global capital-

ism van George A. Akerlof en Robert J. Shiller. Zuidhof recenseert 

Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de 

financiële markt van Olav Velthuis en Liesbeth Noordegraaf‑Eelens.

B.M.J. Slot*1

* Gastredacteur dr. Brigitte Slot is beleidsmedewerker bij de Directie Financiële Markten 
van het ministerie van Financiën en redactieraadlid van Justitiële verkenningen. Haar 

M.P.C. Scheepmaker
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Spelen met financiële risico’s 
in een onzekere wereld

W.G. Wolters*

Financiële crises brengen zaken aan het licht die in normale tijden 

onder de oppervlakte blijven. De huidige crisis heeft de krantenlezer 

met een groot aantal nieuwe termen en afkortingen geconfronteerd 

(en de uitleg daarvan): subprime hypotheken in de Amerikaanse 

huizenmarkt, CDO’s (Collateralized Debt Obligations), ABS (Asset‑

Backed Securities), CDS (Credit Default Swaps), enzovoort. Wat de 

crisis ook aan de buitenwacht heeft duidelijk gemaakt, is de sterke 

mate waarin het risicobegrip, het risicobeheer en het gebruik van 

risico‑instrumenten centraal staan in de financiële wereld. De vraag 

dringt zich op waarom ‘risico’ in de laatste vier decennia zo’n be‑

langrijk coördinerend mechanisme is geworden en waarom het zo 

noodzakelijk werd geacht de deelnemers aan het financiële spel niet 

alleen te socialiseren in deze wijze van denken, maar ook te trainen 

in risicoberekeningen. De instrumenten van dit spel met risico zijn 

de financiële derivaten.

Over derivaten wordt tegenwoordig veel geschreven, maar het kost 

moeite de aard en de consequenties van deze financiële vernieu‑

wing te doorgronden. De definitie is eenvoudig. Een derivaat 

(afgeleide) is een contract of waardepapier (zoals een termijncon‑

tract, optie of swap) dat zijn waarde ontleent aan de prijs van andere 

onderliggende activa (‘securities’, zoals aandelen, obligaties, valuta, 

grondstoffen of hypotheken), aan de waarde van een index, wissel‑

koers of rentestand, of aan andere parameters, zoals de kans dat de 

uitgever van een obligatie de betalingsverplichting niet kan nako‑

men (‘default’). Een bekend thema in de literatuur over derivaten 

is het ‘imaginaire’ of ‘virtuele’ karakter van deze producten. Dat is 

begrijpelijk, want het gaat hier in feite om abstracties van abstrac‑

ties. Financiële securities zijn aanspraken (claims) op toekomstige 

zaken in de wereld, zoals recht op dividend, op rentebetaling of op 

levering van een goed. Een derivaat van een dergelijke security is dus 

∗ Prof. dr. Willem Wolters is als emeritus hoogleraar economische antropologie verbon-
den aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
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een aanspraak die zijn waarde ontleent aan een andere aanspraak, 

beide in de toekomst gelegen en daarom abstract. De opkomst 

van derivaten kan worden beschouwd als een verdere stap in het 

abstracter worden van geld en andere monetaire vormen.

In de laatste vier decennia heeft de handel in financiële derivaten 

een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1970 werd er nauwelijks 

gehandeld in derivaten, in 2000 stond er voor 108 biljoen (Ameri‑

kaans: trillion) dollar aan derivaten genoteerd, in 2009 bedroeg de 

omvang van deze handel ruim 500 biljoen dollar. Derivaten zijn 

niet nieuw in de geschiedenis van financiële instellingen. Termijn‑

contracten (futures en forwards), opties en warrants zijn al veel 

langer bekend. In het zeventiende‑eeuwse Amsterdam werd reeds 

gehandeld in opties op VOC‑aandelen. De afgelopen veertig jaar 

zijn er echter tal van nieuwe derivaten ontwikkeld op basis van deze 

oude bouwstenen.

In de publieke discussie zijn derivaten nu sterk omstreden geraakt. 

Ook binnen de financiële wereld zijn de meningen sterk verdeeld. 

De Amerikaanse investeerder Warren Buffet heeft in 2002 deriva‑

ten betiteld als ‘massavernietigingswapens’. Recentelijk heeft de 

investeerder/speculant en essayist George Soros zich uitgesproken 

voor een verbod op Credit Default Swaps (renteruil). Verschillende 

politieke leiders hebben zich uitgesproken voor scherper toezicht 

op derivaten. Aan de andere kant staan vertegenwoordigers van de 

financiële wereld die wijzen op het grote belang van deze instru‑

menten. In de Verenigde Staten verzet de bankenlobby zich tegen 

inperking van en verscherpt toezicht op de derivatenhandel. In deze 

meningsverschillen zijn de oude controverses te herkennen over 

termijncontracten en opties: zijn dit economisch noodzakelijke 

contracten of is dit speculatie? In de zestiende eeuw probeerden 

overheden al de ‘windhandel’ in opties op aandelen te verbieden. 

In de hedendaagse discussie gaat het niet alleen om verschillende 

visies op risico‑instrumenten, het gaat ook om reële problemen die 

voortvloeien uit het gebruik ervan. Want hoewel derivaten in het 

algemeen verdedigd en gerechtvaardigd worden als middelen om 

kapitaal (assets) te beschermen tegen de risico’s van de markt, ziet 

men tevens dat banken en andere financiële instellingen derivaten 

gebruiken voor andere, minder prijzenswaardige doeleinden. Met 

andere woorden: de controverse gaat over werkelijke problemen, 

met belangrijke juridisch‑politieke aspecten.
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Derivaten als reactie op toegenomen risico’s in de wereld

Handboeken over de financiële derivaten verklaren de evolutie van 

deze producten vanuit de noodzaak van risicobeheer (Smithson, 

1998). Sinds de jaren zeventig geeft de wereldeconomie in toene‑

mende mate onvoorspelbare fluctuaties te zien van wisselkoersen, 

rentestanden, prijzen van aandelen, goederen en grondstoffen 

(zoals olie). De wereld bleek plotseling veel meer risico op te leveren 

voor ondernemers dan eerder was gedacht. In de eerste decennia na 

de Tweede Wereldoorlog waren deze fluctuaties veelal beperkt van 

omvang geweest. Nadat in 1971 het systeem van vaste wisselkoersen 

in de wereld en de koppeling van de dollar aan goud (het ‘Bretton 

Woods‑systeem’) was losgelaten, nam de veranderlijkheid (volati-

lity) op tal van terreinen sterk toe.

De financiële instellingen hebben antwoorden proberen te vinden 

op deze toegenomen risico’s door een reeks van financiële instru‑

menten te ontwikkelen om het effect ervan te beperken. Uitgaande 

van reeds bekende oudere contractvormen, zoals termijncontracten 

(forwards en futures), opties en swaps, zijn nieuwe complexe deriva‑

ten gestructureerd.

Deze manier van presenteren (zoals in Smithson, 1998) gaat ervan 

uit dat er een objectieve wereld bestaat van toegenomen risico, 

waartegen investeerders zich verdedigen door nieuwe financiële 

instrumenten te bedenken. Die instrumenten hebben tot doel de 

investeerders te beschermen tegen toekomstige gevaren. Maar gaat 

het hier wel om risico, of is er eerder sprake van onzekerheid? En is 

het principieel mogelijk de toekomst en toekomstige fluctuaties in 

financiële variabelen te voorspellen?

De begrippen zekerheid, risico en onzekerheid

De Amerikaanse econoom Frank Knight (1921) heeft het onder‑

scheid tussen risico en onzekerheid duidelijk en scherp onder 

woorden gebracht. In hetzelfde jaar publiceerde de Engelse eco‑

noom John Maynard Keynes (1921) soortgelijke formuleringen. In 

de algemene economische en sociaalwetenschappelijke literatuur is 

dit onderscheid sindsdien gevolgd, maar niet door iedereen en niet 

zonder controverses. Bernstein (1998, p. 252) zegt over Knight en 

Keynes: ‘(...) zij waren beiden luidruchtige non‑conformisten, maar 
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samen definieerden zij risico zoals we dat concept tegenwoordig zijn 

gaan opvatten.’

We moeten onderscheid maken tussen de begrippen zekerheid, 

risico en onzekerheid.

We spreken van besluitvorming onder zekerheid wanneer de actor 

van tevoren zeker weet dat een bepaalde actie of handeling leidt tot 

een bepaalde uitkomst of resultaat. Deze omstandigheden komen 

maar zelden voor.

We spreken van besluitvorming onder condities van risico wanneer de 

actor van tevoren weet dat een actie of handeling kan slagen dan wel 

mislukken, maar tegelijkertijd weet dat de uitslag met een bepaalde 

mate van waarschijnlijkheid te voorspellen valt. Deze situatie doet 

zich voor wanneer de actoren weten dat van grote aantallen acties 

een bepaald percentage slaagt en een bepaald percentage mislukt. 

Men kan dus op statistische gronden de kans op succes of misluk‑

king voorspellen. Iedere landbouwer weet dat de kans bestaat dat 

de oogst mislukt of lager uitvalt. Deze omstandigheden gaan alleen 

op wanneer vaststaat dat de patronen uit het verleden zich ook in de 

toekomst zullen voordoen.

We spreken van besluitvorming onder onzekerheid wanneer de 

toekomst helemaal niet te voorspellen valt. Men weet niet of de 

voorgenomen actie of handeling zal leiden tot succes of misluk‑

king. Er is onvoldoende informatie beschikbaar, de kansen zijn 

onbekend. De besluitvormer moet schattingen maken op grond van 

onvolledige informatie, dus subjectieve kansberekeningen uitvoe‑

ren. Frank Knight heeft betoogd dat ondernemers niet beschouwd 

moeten worden als actoren die risico nemen (want dan zouden hun 

kansen op succes of mislukking berekenbaar zijn), maar als actoren 

die opereren onder condities van fundamentele onzekerheid. Het 

is duidelijk dat onder condities van onzekerheid het berekenen van 

de kans op verlies of ongeluk niet mogelijk is: er is eenvoudigweg 

geen statistisch materiaal voorhanden op grond waarvan dergelijke 

berekeningen zouden kunnen worden uitgevoerd.

Als algemene formuleringen zijn deze definities duidelijk. De 

meningsverschillen doen zich voor bij het vaststellen van de 

grenzen in de praktijk: wanneer kan men erop rekenen dat de 

gebeurtenissen uit het verleden zich in de toekomst zullen herhalen; 

wanneer kan men spreken van geheel nieuwe gebeurtenissen die de 

oude patronen doorbreken? Het is duidelijk dat voorstanders van het 

principe ‘meten is weten’ zo lang mogelijk hun risicoberekeningen 
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zullen willen toepassen op het verzamelde statistische materiaal. 

En zij zullen ook niet snel bereid zijn situaties te karakteriseren als 

‘fundamenteel onvoorspelbaar en onzeker’. Het is opmerkelijk dat 

van circa 1970 tot het aanbreken van de financiële crisis in 2007 de 

voorstanders van een kwantitatief risicodenken zowel de theorie als 

de praktijk in de financiële wereld hebben gedomineerd.

Bescherming tegen risico vóór 1970

Het begrip risico is vanouds nauw verbonden met het verzekerings‑

wezen. Drie grote ontwikkelingen hebben daartoe bijgedragen. De 

eerste is de opkomst en ontwikkeling sinds de zestiende eeuw van 

een tak van wiskunde die bekendstaat als de waarschijnlijkheids‑

theorie, waarin kansberekening centraal staat (ontwikkeld door 

wiskundigen als Bernouilli, Laplace en Gauss). De tweede is de 

verzameling van statistische gegevens en de empirische studie van 

statistische kansen, vooral het verzamelen van gegevens over zaken 

waarvoor verzekeringen konden worden afgesloten. Men ontdekte 

de wet der grote getallen: er zijn vaste kansverhoudingen voor grote 

aantallen gevallen. De derde ontwikkeling is de opkomst van het 

verzekeringswezen, waarbij partijen naar voren kwamen die bereid 

waren tegen een premiebetaling verzekeringen af te sluiten voor het 

afdekken van risico’s op mislukking of ongeval bij bepaalde catego‑

rieën actoren.

Wanneer een formeel verzekeringsstelsel niet mogelijk is (bij‑

voorbeeld door gebrek aan statistische gegevens of omdat pooling 

onmogelijk is), dan dient men individueel maatregelen te treffen. 

De voornaamste manier is portfoliodiversificatie, een term ontleend 

aan het beheer van een portefeuille met beleggingen. Het principe 

is wat in de oude volkswijsheid verwoord is met het gezegde: ‘stop 

niet al je eieren in één mandje’. Met andere woorden: men doet er 

het beste aan de belangen te spreiden, zodat men bij tegenslag niet 

in één klap alles kwijt is. Men kan natuurlijk ook risico’s vermijden. 

Van bepaalde categorieën mensen wordt wel gezegd dat zij risk 

averse zijn, risicomijdend, en een voorkeur hebben voor een safety 

first‑strategie.

Vanaf het begin van de jaren vijftig tot omstreeks 1970 is er een eer‑

ste golf van financiële innovaties geweest op basis van portfoliose‑

lectie, onder gebruikmaking van variantieanalyse en de berekening 
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van diversificatie. Het was echter met de tweede golf van innovaties, 

vanaf het begin van de jaren zeventig, dat het kwantitatieve risico‑

denken een grote vlucht nam.

Bescherming tegen risico na 1970: de derivatenmarkt als gecon-
strueerde markt

De tweede golf van financiële innovaties begon in de vroege jaren 

zeventig in de Verenigde Staten, waar enkele economen probeerden 

door toepassing van kansberekening en gebruikmakend van be‑

staand statistisch materiaal instrumenten te ontwikkelen voor de 

berekening van toekomstige ontwikkelingen op de financiële mark‑

ten. Een belangrijke basisgedachte was dat men risico kon afsplitsen 

van het onderliggende financiële document. De econoom Fischer 

Black schreef in 1970:

‘Thus a long-term corporate bond could actually be sold to three separate 

persons. One would supply the money for the bond; one would bear the interest 

rate risk, and one would bear the risk of default. The last two would not have 

to put up any capital for the bond, though they might have to post some sort of 

collateral.’

Het werk van de Amerikaanse financieel‑economen Fischer Black, 

Myron Scholes en Robert Merton in het begin van de jaren zeventig 

betekende niet alleen een grote doorbraak, maar heeft ook een 

canonieke status gekregen in de financiële wereld. Deze onderzoe‑

kers kwamen met een mathematische oplossing voor een oud pro‑

bleem: wat is een optie waard? Een optie is een contract dat het recht 

geeft op, maar niet de verplichting oplegt tot het kopen of verkopen 

van activa, tegen een vastgestelde prijs, op een toekomstig tijdstip. 

Een artikel van Black en Scholes (1973) over dit probleem werd later 

beschouwd als een van de meest invloedrijke stukken die ooit op 

het terrein van financiering zijn gepubliceerd. Het Black‑Scholes‑

Merton‑model voor de prijsvorming van opties vond snel praktische 

toepassing. Scholes en Merton ontvingen in 1997 de Nobelprijs voor 

deze theoretische doorbraak (Black was in 1995 overleden).

Tegelijkertijd met de publicatie van dit model vonden twee andere 

gebeurtenissen plaats die de loop der ontwikkelingen in sterke mate 

zouden bepalen. De eerste was de oprichting van een derivaten‑
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beurs in 1973, de Chicago Board of Options Exchange (CBOE). In 

Chicago bestond reeds een beurs voor het verhandelen van termijn‑

contracten voor agrarische producten, de Chicago Board of Trade, 

opgericht in 1848‑1849. Er waren echter juridische be lemmeringen 

voor de handel in financiële termijncontracten, omdat die algemeen 

beschouwd werden als een vorm van gokken. Dat bezwaar gold 

echter niet voor de optiehandel. Spoedig volgden optiebeurzen in 

andere landen.

Een tweede toevallige samenloop van omstandigheden was dat in 

die tijd de zakrekenmachine op het toneel verscheen. De nieuwe 

technologie stelde optiehandelaren op de beurs in staat het Black‑

Scholes‑Merton‑model in de praktijk op de beursvloer toe te passen 

en razendsnel berekeningen uit te voeren. De komst van computers 

in de jaren tachtig vergrootte de capaciteit van de nieuwe risicobere‑

keningen nog meer.

De Engelse socioloog MacKenzie (2003) heeft laten zien dat de 

optieprijstheorie succesvol was, niet omdat het model bestaande 

prijspatronen ontdekte, maar omdat de acties van beurshandelaren 

(en het gebruik van rekenmachines) de handel in opties en verwante 

producten zodanig veranderden dat de markt meer overeenstem‑

ming ging vertonen met de vooronderstellingen van het model. 

MacKenzie betoogt dat bedenkers van modellen en de praktische 

uitvoerders samen in feite nieuwe markten scheppen.

De derde golf van financiële innovaties begon in de vroege jaren 

tachtig, met de deregulering van financiële markten. Een reeks 

van nieuwe producten kwam op de markt. De Engelse journaliste 

(Financial Times) en antropologe Gillian Tett (2009a) heeft in een 

recent gepubliceerd boek, Fool’s gold, het ontstaan beschreven van 

de kredietderivaten die de laatste tijd zo in opspraak zijn geraakt. 

Het waren de jonge handelaren van de Amerikaanse bank JP Mor‑

gan die in de jaren negentig de Credit Default Swaps (CDS) bedach‑

ten en verder verbeterden. Een CDS is een contract waarbij partij A 

die krediet verstrekt aan partij B, het risico van niet‑terugbetaling 

door partij B overdraagt aan een derde partij C, tegen betaling van 

een premie; partij C verplicht zich in geval van default het krediet‑

bedrag te vergoeden aan partij A. Deze contracten worden niet 

afgesloten op een beurs (exchange), maar OTC (over the counter) 

en derhalve buiten het zicht van toezichthouders. Het gebruik van 

CDS‑contracten stelde banken in staat de toezichthouders ervan te 

overtuigen dat zij met lagere reserves toe konden, omdat de risico’s 
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van de kredietverschaffing immers niet meer voor rekening van de 

bank kwamen, maar waren doorgeschoven naar derde partijen en 

dus van de balans waren gehaald. Hier ligt een van de belangrijke 

oorzaken van de grote mate van ‘leverage’ van veel banken (het 

aanhouden van een zeer lage dekkingsgraad).

Een van de andere sophisticated risico‑instrumenten die in deze 

periode zijn ontwikkeld, is het Value at Risk‑model (VaR‑model). 

Dit is een statistische maat die door banken gebruikt wordt om 

het maximale verlies te berekenen dat voor een bepaalde porte‑

feuille geleden kan worden binnen een bepaalde periode en bij een 

bepaalde betrouwbaarheidgraad in normale markten. Een VaR van 

50 miljoen dollar in één dag bij een betrouwbaarheid van 99% geeft 

aan dat een verlies in de handel van 50 miljoen dollar op de volgende 

dag slechts eens in de honderd dagen plaatsvindt onder normale 

omstandigheden. Het VaR‑model is gebaseerd op de gebruikelijke 

normaalverdeling van Gauss, bekend uit de waarschijnlijkheids‑

rekening. VaR is ontwikkeld en gepopulariseerd door wiskundigen 

en computerexperts (‘quants’ genoemd) bij de bank JP Morgan, 

die zeven jaar nodig hadden om de technische problemen op te 

lossen. De bank stelde het model vervolgens gratis ter beschik‑

king aan klanten en aan andere banken. Dit werd door sommigen 

beschouwd als een weinig zakelijke beslissing, maar de methodo‑

logie werd daardoor een standaard in de financiële markten. Wat 

de bank in feite deed, was een nieuwe markt construeren en de 

handel in nieuwe producten meer in overeenstemming brengen met 

het model.

Principiële onzekerheid en instabiliteit in de markt

Een kleine groep van auteurs is zich altijd blijven verzetten tegen 

het nieuwe risicodenken. Zij betogen dat risicoberekeningen geba‑

seerd zijn op twee verkeerde vooronderstellingen, namelijk dat de 

toekomst lijkt op het verleden, en dat negatieve gebeurtenissen een 

willekeurige (random) verdeling hebben en dus bij grote aantallen 

gegevens berekenbaar zijn. Tegenover het geloof in de berekenbaar‑

heid van risico stellen zij de onberekenbaarheid van onzekerheid: 

als de regelmatigheden uit het verleden zich niet herhalen, dan kan 

men niet afgaan op waarschijnlijkheidsberekeningen gebaseerd 

op die regelmatigheden in het verleden. We hebben al gezien dat 
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 Keynes en Knight de beperkingen van het risicobegrip hebben inge‑

zien. Ook recente auteurs hebben zich sceptisch uitgelaten over het 

risicodenken en de nadruk gelegd op onzekerheid. Dit argument ko‑

men we tegen, zowel in meer vergaande als in meer beperkte vorm.

Het meest vergaande standpunt vinden we bij George Soros, die 

sterk de nadruk legt op de principiële onvoorspelbaarheid en 

instabiliteit van markten. Soros is niet alleen bekend als investeer‑

der (en speculant) met zijn Quantumfund en als filantroop, maar 

ook als econoomfilosoof die zijn visie heeft neergelegd in een aantal 

boeken (Soros, 1987, 2008). In deze boeken bekritiseert hij de onder 

economen gangbare visie dat er een objectief bestaande wereld is, 

die losstaat van de participerende mensen. Soros betoogt dat men‑

sen twee functies hebben, een cognitieve en een participerende. 

Mensen hebben doelstellingen, percepties en verwachtingen over de 

wereld en stellen die verwachtingen steeds weer bij, al naar gelang 

zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in de wereld. Als participan‑

ten in de wereld handelen mensen op grond van hun verwachtingen, 

en daarmee beïnvloeden zij de wereld. De nieuwe situaties die 

daardoor ontstaan, brengen weer nieuwe verwachtingen teweeg in 

de cognitieve functie. Hij noemt dit proces reflexiviteit, een vorm 

van terugkoppeling tussen verwachtingen en uitkomsten. De con‑

sequentie van deze zienswijze is dat men er niet van uit mag gaan 

dat er een objectieve wereld bestaat, die los van ons staat. Actoren 

met verwachtingen, vaak ook met verkeerde verwachtingen, vormen 

de wereld. Het historisch proces is open, de drijvende kracht zijn de 

verwachtingen van mensen. De uitkomsten van het proces verschil‑

len van de verwachtingen. Deze wereld, die gevormd wordt door de 

verwachtingen en handelingen van economische actoren, wordt 

gekenmerkt door fundamentele onzekerheid. Voor Soros wordt het 

grote geheel, de markt, gekenmerkt door instabiliteit en de afwezig‑

heid van evenwicht. Het heeft dan ook volgens Soros geen zin als 

belegger te proberen marktontwikkelingen voor te blijven. De beste 

beleggingsresultaten behaalt men door te speculeren op onver‑

wachte ontwikkelingen en door zo nodig die ontwikkelingen op 

gang te brengen door de markt te manipuleren of door monopolie‑

posities in te nemen (wat natuurlijk alleen mogelijk is voor grote 

spelers).

De Amerikaanse handelaar en bestsellerauteur Nassim Nicholas 

Taleb (2007) heeft een verwante redenering gegeven met zijn 

zwarte zwaan‑theorie (Black Swan Theory), waarmee hij doelt op 
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 onvoorspelbare zeldzame gebeurtenissen die buiten de sfeer van 

normale verwachtingen liggen en die niettemin een zeer groot effect 

hebben. In feite gelooft Taleb dat ‘black swans’ veel vaker voorko‑

men dan men denkt, en dat mensen met hun neiging tot routine‑

matig gedrag er niet op voorbereid zijn. De Amerikaanse journalist 

Joe Nocera (2009) heeft in de New York Times verslag uitgebracht van 

een discussie tussen Taleb en een aantal risicomanagers, waarin 

Taleb zich minachtend uitlaat over het wijdverbreide gebruik van 

het VaR‑model in de financiële wereld: het model werkt alleen onder 

‘normale’ omstandigheden, het kan financiële catastrofes niet 

voorspellen en dus is het ‘waardeloos’.

Verschillende auteurs over financiële markten nemen een beperkter 

standpunt in: risicobeheer werkt goed onder normale omstandig‑

heden, maar het gebruik van derivaten is uit de hand gelopen en 

de huidige crisis heeft onzekerheid doen ontstaan. Een van deze 

auteurs is de Amerikaanse belegger, beursgoeroe en auteur Richard 

Bookstaber (2007), die in zijn boek verslag uitbrengt van zijn 

ervaringen als handelaar in dienst van grote financiële instellingen. 

Hij constateert een paradox: Wall Street heeft zich met sophisticated 

risicomodellen en moderne technologie willen beschermen tegen de 

wisselvalligheden van de markt en heeft daarbij ook nog de bescher‑

ming van de overheid genoten, en toch is Wall Street een risicovolle 

plaats geworden. Bookstaber zoekt in zijn boek naar een verklaring 

voor deze paradox.

Derivaten gebruikt voor andere doeleinden

Dat het gebruik van derivaten positieve kanten heeft, wordt maar 

door weinig auteurs ontkend. Deze instrumenten stellen investeer‑

ders in staat om zich op een veel systematischer manier in te dekken 

tegen wisselvalligheid in markten dan vroeger mogelijk was. Het af‑

splitsen en spreiden van risico’s heeft niet alleen voordeel opgeleverd 

voor individuele investeerders, maar heeft ook door de jaren heen 

een dempende werking uitgeoefend op fluctuaties in de markten.

In de loop der jaren zijn derivaten ook gebruikt voor andere, veelal 

minder prijzenswaardige, doeleinden. Richard Bookstaber (2009) 

heeft in een getuigenis tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse 

senaat een aantal andere doeleinden geanalyseerd. Enkele van deze 

voorbeelden worden hier nader besproken (maar de lijst is langer).
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(1) Het gebruik van kredietderivaten (Credit Default Swaps) door 

grote banken heeft de kredietverlening bevorderd. Uit een onder‑

zoek in de Verenigde Staten dat gepubliceerd is in 2007, bleek dat 

de grote Amerikaanse banken de kredietderivaten niet alleen 

gebruikt hebben om bestaande activa te beschermen, maar ook om 

hun kredietverlening te vergroten (Hirtle, 2007). In het traditionele 

bankmodel nam de bank de verantwoordelijkheid op zich voor alle 

aspecten van het kredietverleningsproces, namelijk de relatie met 

de lener, de financiering van de lening, het op de balans houden 

van de lening en het kredietrisico. De opsplitsing van de lening 

in verschillende aspecten onthief de bank van deze verantwoor‑

delijkheden. Door middel van securitisering konden leningen als 

Collateralized Debt Obligations (CDO) worden doorverkocht aan 

andere partijen. Het kredietrisico kon worden verschoven door een 

CDS af te sluiten, het renterisico kon worden verschoven door een 

Interest Rate Swap (renteswap) af te sluiten. Daarmee werden de 

risico’s van de balans gehaald. Doordat de verantwoordelijkheid 

voor de afgesloten leningen verschoven werd, kon de bank nieuwe 

leningen afsluiten. Door het gebruik van derivaten kon de bank dus 

leveraged posities innemen, zonder daarvoor het benodigde kapitaal 

te bezitten.

(2) Derivaten zijn verder gebruikt om belasting te vermijden. 

Amerikaanse investeerders hebben Total Return Swaps gebruikt 

om posities in te nemen in Britse aandelen, zonder deze aandelen te 

kopen en daarvoor overdrachtsbelasting te betalen.

(3) Kredietderivaten kunnen perverse prikkels verschaffen aan een 

financiële instelling. Een instelling die een CDS heeft afgesloten op 

de kredieten aan een andere partij, kan er belang bij hebben dat die 

andere partij de kredieten niet kan aflossen en dus de betalings‑

verplichting niet kan nakomen en bankroet gaat; dit is dan een 

‘credit event’ die de CDS in werking stelt, waardoor de financiële 

instelling het verlies uitbetaald krijgt.

Een voorbeeld van deze gang van zaken werd onlangs gerappor‑

teerd in de Financial Times. Een grote bank in Kazachstan, Bank 

 Turan Alem (BTA), kreeg in het begin van dit jaar te kampen met 

financiële problemen en werd onder staatsbeheer geplaatst. Tot 

de crediteuren behoorde, naast tal van Europese banken, ook de 
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 Amerikaanse bank Morgan Stanley. In april echter, eiste Morgan 

Stanley plotseling terugbetaling van de lening, tot grote veront‑

waardiging van investeerders in Kazachstan. Direct daarna startte 

Morgan Stanley een procedure bij de International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) om te komen tot een regeling en 

betaling van de CDS‑contracten die op BTA waren uitgeschreven. 

Het vermoeden bestaat dat Morgan Stanley de wanbetaling van BTA 

heeft uitgelokt, zelfs met verlies van de eigen lening aan die bank, 

om winst te behalen op het CDS‑contract. De Financial Times‑

auteur laat zien dat het gebruik van CDS‑contracten twee kanten 

heeft: zonder deze contracten op BTA zouden westerse banken in 

het verleden nooit op grote schaal financiering hebben verstrekt aan 

de Kazachstaanse bank. Deze contracten behoeden westerse ban‑

ken nu voor grote verliezen, maar tegelijkertijd kan vermoed worden 

dat Morgan Stanley en andere westerse banken nu meer belang heb‑

ben bij het failliet gaan van BTA. En verder dient men in aanmerking 

te nemen dat onbekende derde partijen die de CDS‑contracten met 

Morgan Stanley hebben afgesloten, nu opdraaien voor de verliezen.

Sommige van deze activiteiten roepen de vraag op of hier sprake 

is van fraude. De beschuldiging van fraude is de laatste jaren ook 

regelmatig geuit door commentatoren, met name in de Verenigde 

Staten. Een aantal auteurs knoopt daar ook de beschuldiging van 

corruptie aan vast: zij wijzen erop dat toezichthouders veel door 

de vingers hebben gezien en dat de kredietbeoordelaars te hoge 

waarderingen hebben gegeven aan financiële producten die in feite 

een zwakke basis hadden, zoals securities op basis van subprime 

hypotheken.

Het argument, of de beschuldiging, dat derivaten gebruikt worden 

voor andere dan de formeel aangegeven doeleinden, wekt twijfel 

aan de gangbare rechtvaardiging dat het hier enkel en alleen gaat 

om risicospreiding. Men kan vermoeden dat financiële instellingen 

soms, of misschien zelfs vaak, deze risico‑instrumenten gebruikt 

hebben om andere doeleinden te bereiken. En daarmee hebben 

deze instellingen op grote schaal systeemrisico en onzekerheid 

gecreëerd. Anders gezegd: de gangbare verklaring voor de financiële 

crisis, namelijk dat de risicobeheersing tekortschoot, dekt slechts 

een deel van de werkelijkheid. De financiële crisis is grotendeels 

het gevolg van de problemen die de financiële instellingen zelf 

 gecreëerd hebben in hun spel met risico.
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Tot besluit

Bernstein (1998, p. 17) schrijft in zijn boek Against the gods dat zijn 

verhaal gaat over ‘(...) de voortdurende spanning tussen enerzijds 

degenen die beweren dat men beslissingen het beste kan baseren 

op kwantificering en getallen die zijn ontleend aan de patronen uit 

het verleden, en anderzijds degenen die hun beslissingen baseren 

op meer subjectieve gradaties van “belief” ten aanzien van de onze‑

kere toekomst. Dit is een controverse die nooit tot een oplossing is 

gebracht.’

Deze regels werden meer dan tien jaar geleden geschreven. 

De financiële crisis heeft de controverse van een betrekkelijk 

 besloten filosofisch‑wetenschappelijk debat tot onderwerp van een 

felle politieke en publieke discussie gemaakt. En daarmee verder 

dan ooit van een oplossing gebracht.

De argumenten over en weer staan scherp tegenover elkaar. Het is 

waar dat de financiële modellen en de computerprogramma’s de 

crisis niet hebben voorspeld, dat de derivaten zijn uitgegroeid tot 

een monster dat onbeheersbaar was geworden, dat de risico‑instru‑

menten zijn gebruikt voor andere doeleinden, en dat alle financiële 

innovaties van de afgelopen decennia een wereldwijde catastrofe 

hebben veroorzaakt. De roep om regulering, verscherping van het 

toezicht en mogelijkerwijs een verbod op bepaalde derivaten klinkt 

in veel opzichten overtuigend.

Daar staat tegenover dat de mathematische financiële theorieën en 

kwantitatieve technieken die de afgelopen veertig jaar zijn bedacht en 

tot ontwikkeling zijn gebracht, deel zijn gaan uitmaken van de infra‑

structuur van de moderne wereld. Veel van deze technieken blijken 

het grootste deel van de tijd goed te werken. Het is ondenkbaar dat ze 

plotseling afgeschaft zouden worden. Het streven om door mathe‑

matisering en kwantificering greep te krijgen op de risico’s, ligt in het 

verlengde van het eeuwenlange experiment in de westerse wereld om 

de grenzen tussen risico en onzekerheid te verleggen.

Minister Wouter Bos heeft gezegd: ‘Bankieren moet weer saai 

worden.’ Velen zullen het hartgrondig eens zijn met deze uitspraak. 

De kans is echter klein dat deze wens werkelijkheid wordt. Het risico‑

denken is fundamenteel deel gaan uitmaken van zowel onze manier 

van denken als de financieel‑economische praktijken, en daarmee 

van de wereld die door het menselijk handelen wordt geschapen. Er 

zijn alleen beperkte aanpassingen en inperkingen mogelijk.
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Kredietcrisis en organisatie‑
criminaliteit: vier mogelijke 
relaties

W. Huisman

In zijn weblog van 3 november 2008 op de site crimelink.nl vraagt 

hoogleraar forensic business expertise Bob Hoogenboom zich af 

waarom Nederlandse criminologen tot nog toe afwezig zijn in 

het publieke debat over de economische crisis die de wereld in 

zijn greep houdt. In het bijzonder mist Hoogenboom inbreng van 

 onderzoekers naar organisatiecriminaliteit, die meer inzicht zouden 

kunnen geven in de oorzaken en gevolgen van de boekhoudfraudes 

bij beursgenoteerde ondernemingen en beleggingsfraudes in de 

financiële wereld. ‘Waar is Henk van de Bunt als je hem nodig hebt?’, 

zo speelt Hoogenboom de bal op de man. Van de Bunt heeft in 1992 

het begrip organisatiecriminaliteit geïntroduceerd in de Neder‑

landse criminologie en gedefinieerd als ‘misdrijven die individueel 

of groepsgewijs door leden van een gerespecteerde en bonafide 

 organisatie worden gepleegd binnen het kader van de uitoefening 

van organisatorische taken’ (Van de Bunt, 1992).

In andere landen zijn criminologen minder zwijgzaam over de cri‑

sis: in de Angelsaksische criminologie zijn al verschillende pogingen 

gedaan tot een bijdrage aan de analyse of oplossing van de crisis 

(Braithwaite, 2009; Levi, 2008).

Toch is de oproep van Hoogenboom nog niet zo evident. Hoogen‑

boom lijkt namelijk uit te gaan van impliciete aannames over de 

economische crisis en organisatiecriminaliteit die nog maar moeten 

blijken. Het doel van deze bijdrage is de verschillende mogelijke 

relaties tussen de economische crisis en organisatiecriminaliteit 

te verkennen. Concreet zullen er vier mogelijke scenario’s worden 

geschetst:

∗ Prof. dr. Wim Huisman is als hoogleraar criminologie verbonden aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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1. De crisis is (mede) veroorzaakt door gevallen van organisatie‑

criminaliteit.

2. De crisis leidt tot gevallen van organisatiecriminaliteit.

3. De crisis leidt tot de criminalisering van meer ondernemings‑

gedrag.

4. Door de crisis zal meer organisatiecriminaliteit aan het licht 

komen.

Alvorens op deze vier scenario’s in te gaan, zullen eerst de verschil‑

lende betekenissen van de centrale begrippen ‘crisis’ en ‘orga‑

nisatiecriminaliteit’ worden toegelicht, omdat de verschillende 

scenario’s verschillende operationaliseringen van deze begrippen 

kunnen betreffen.

Hiervoor wordt gesproken over ‘de crisis’, maar inmiddels wordt 

er in de financieel‑economische pers onderscheid gemaakt tussen 

de kredietcrisis en de veel bredere economische recessie die daar het 

gevolg van is. Eerst was er de kredietcrisis – in het  Angelsaksische 

debat de credit crunch – die inhield dat banken de financiële 

verplichtingen die waren verbonden aan hoogrisicovolle  financiële 

producten, niet langer konden nakomen of doorschuiven. En 

doordat de banken door de problemen kopschuw zijn geworden om 

kredieten aan het bedrijfsleven te verstrekken, liep de motor van de 

economie bij gebrek aan financiële smeerolie vast. Zo ontstond een 

algehele economische crisis waarin bedrijven vanwege gebrek aan 

kapitaal geen investeringen meer kunnen doen en toeleveranciers 

daardoor vervolgens ook failliet gaan, en door grotere werkloos‑

heid de koopkracht van de consument, alsmede de durf om grote 

aankopen te doen, achteruitholt.

Naast de crisis behoeft organisatiecriminaliteit, het tweede element 

van de in deze bijdrage centraal staande relatie, toelichting. Het 

begrip organisatiecriminaliteit is hiervoor met Van de Bunt reeds 

gedefinieerd en behoort als specifieke vorm van criminaliteit tot 

het object van de criminologie. Tot dat object behoort het gedrag 

dat als zijnde crimineel wordt bestempeld, alsmede de maatschap‑

pelijke reacties op dat gedrag. Waarbij het proces van bestempeling 

van gedrag als criminaliteit – criminalisering – ook tot die reactie 

behoort. Goed begrip van criminaliteit vraagt daarmee niet alleen 

om inzicht in de oorzaken van het gedrag dat als zodanig benoemd 

is, maar ook in de processen die tot de benoeming van dat gedrag als 

criminaliteit leiden. Criminaliteit is immers een sociale  constructie 
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en dat geldt in het bijzonder voor  organisatiecriminaliteit 

( Nelken, 2002; Van de Bunt en Huisman, 2007). De mogelijke 

relaties tussen de financiële en economische crises en organisatie‑

criminaliteit kunnen dus zowel de oorzaken van frauduleus onder‑

nemersgedrag betreffen als de reacties op schadelijk ondernemings‑

gedrag dat aan de crisis heeft bijgedragen.

Fraudes veroorzaakten de crisis

De grote boekhoudfraudeschandalen die zich voordeden aan het 

begin van het millennium, worden wel in verband gebracht met de 

kredietcrisis die ontstond in de tweede helft van het eerste decen‑

nium. Dit verband blijft doorgaans impliciet; niet duidelijk is hoe 

de fraudezaken hebben bijgedragen aan de crisis. Mogelijk is er 

een causale relatie. De financiële schade van affaires als Enron, 

Worldcom, Tycon, Ahold, Parmalat en meer recentelijk de beleg‑

gingsfraude van Bernard Madoff is enorm.

We nemen Enron als best gedocumenteerde voorbeeld (Fusaro 

en Miller, 2002; Henderson, Oakes e.a., 2009). De waarde van het 

aandeel Enron kelderde na de onthulling van de boekhoudfraude 

van de recordhoogte van $90,56 medio 2000 naar 26 dollarcent in 

het najaar van 2001. Het bedrijf – en dus de aandeelhouder – verloor 

daarmee $60 miljard aan marktwaarde. Verder ging $2 miljard aan 

pensioentegoeden van Enron‑werknemers in rook op en verloren 

duizenden mensen hun baan. Als gevolg van de misstanden bij 

Enron ging ook Arthur Andersen, het oudste en een van de grootste 

accountancykantoren ter wereld, failliet en verloren nog eens 28.000 

mensen hun baan. Naast de directe schade voor aandeelhouders en 

werknemers zijn dergelijke domino‑effecten ook bij de andere frau‑

deschandalen zichtbaar: toeleveranciers en afnemers komen in de 

problemen en de koopkracht van vele consumenten gaat verloren.

Een dergelijke causale relatie tussen ernstige gevallen van organi‑

satiecriminaliteit en de kredietcrisis is echter niet waarschijnlijk. 

Hoewel de schades in de grote boekhoudfraudezaken groot waren 

en banken er ook door geraakt zijn, zijn het niet deze zaken die de 

banken in grote financiële problemen hebben gebracht en tot de 

terughoudendheid bij de kredietverstrekking hebben geleid.
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Verlies van vertrouwen

Wel zijn nog twee andere relaties tussen grote fraudezaken en de 

kredietcrisis denkbaar. Ten eerste een meer indirecte. In feite komt 

de economische crisis neer op een verlies van vertrouwen waardoor 

kredietverstrekkers niet meer bereid zijn risico’s te nemen. Vertrou‑

wen is het fundament van de economie: wanneer marktpartijen er 

geen vertrouwen in hebben dat partners hun verplichtingen nako‑

men, worden er geen transacties verricht. Dit gebrek aan vertrouwen 

in de markt kan mede het gevolg zijn van de grote fraude zaken die 

het geloof in de integriteit en betrouwbaarheid van het bedrijfsleven 

en het financiële stelsel hebben aangetast.

Volgens Van de Bunt (1992) is het verlies van vertrouwen in de 

organisaties en instituties waarvan de hedendaagse samenleving 

in toenemende mate afhankelijk is geworden en waarvan sociale 

desorganisatie het gevolg is, de belangrijkste schadepost van 

organisatie criminaliteit. Hoewel deze notie tamelijk abstract en 

moeilijk te meten is, kunnen met twee concrete voorbeelden de 

kosten van verlies van vertrouwen zichtbaar worden gemaakt. Ten 

eerste is dat waardevermindering door reputatieverlies van onder‑

nemingen. De reputatie van een onderneming heeft economische 

waarde: het zogenoemde reputatiekapitaal. Reputatiekapitaal geeft 

toegang tot de middelen die nodig zijn voor de continuïteit van een 

onderneming: vertrouwen van beleggers, kapitaalverschaffers en 

cliënten (Van Erp, 2007). De Amerikaanse econoom Karpoff (2008) 

heeft in een analyse van 384 faillissementen van beursgenoteerde 

ondernemingen na het bekend worden van boekhoudfraude 

vastgesteld dat de grootste waardevermindering wordt gevormd 

door het reputatieverlies van de onderneming. Terwijl de val van de 

aandelenkoers naar een realistische beurswaarde zo’n 24% van de 

waardevermindering uitmaakt en de kosten van boetes en civiele 

rechtszaken zelfs maar luttele procenten, is het reputatieverlies van 

de in opspraak gekomen onderneming de ‘big hammer’: zo’n 67% 

van de totale kosten als gevolg van de boekhoudfraude.

Ten tweede kan worden gewezen op de kosten die bedrijven moeten 

maken om de strengere regelgeving na te leven die als gevolg van de 

eerste boekhoudschandalen tot stand is gekomen en die een uiting 

is van het afgenomen vertrouwen in het bedrijfsleven. De draconi‑

sche Sarbanes‑Oxley‑wet (SOx), waaraan een aan de effectenbeurs 
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in de Verenigde Staten genoteerde onderneming is onderworpen, is 

daarvan het meest bekende voorbeeld.

Hoe verstrekkend deze compliance-kosten kunnen zijn, blijkt uit 

de casus van de ondergang van ABN AMRO, zoals opgetekend door 

journalist Jeroen Smit (2008). In 2003 constateerde de Amerikaanse 

FED dat ABN AMRO de regels omtrent het interne toezicht – com-

pliance – niet goed had nageleefd. De bank kon niet aangeven welke 

belanghebbenden schuilgingen achter via kantoren van de bank in 

Dubai en New York verrichte transacties, waarvan het geld afkom‑

stig bleek van Oost‑Europese rechtspersonen. Bovendien bleek dat 

bestuursvoorzitter Groenink zelf opdracht had gegeven om een 

conceptversie van een interne rapportage hierover te laten vernieti‑

gen. Dit is een duidelijke overtreding van de nieuwe SOx‑wetgeving. 

De Amerikaanse justitie overwoog daarom om Groenink strafrech‑

telijk te vervolgen. De bank kreeg een boete van $75 miljoen, een 

van de hoogste boetes ooit opgelegd in de Verenigde Staten. Verdere 

strafvervolging werd afgekocht met een schikking van $365 miljoen. 

Maar het meest schadelijk was wellicht dat de bank een cease and 

desist order kreeg opgelegd. Daardoor mocht ABN AMRO in de 

Verenigde Staten geen banken kopen of verkopen en kon het bedrijf 

op deze belangrijke markt dus geen kant meer op. Dit allemaal in 

een periode waarin de bank naarstig op zoek was naar overname‑ of 

fusiekandidaten, teneinde te voorkomen dat zij zelf de prooi werd 

van een vijandige overname. Voor hetzelfde doel was het van groot 

belang de aandelenkoers van de bank te doen stijgen, maar dat lukte 

niet vanwege de almaar oplopende kosten van de bank, vooral als 

gevolg van de investeringen in betere compliance-procedures. De 

afdeling Compliance werd in enkele maanden verdubbeld tot 800 

werknemers. De kosten als gevolg van de compliance-regels hebben 

er dus aan bijgedragen dat de bank in een situatie kwam waarin zij 

slachtoffer werd van een vijandige overname door onder andere 

Fortis, die mede hierdoor in de crisis onderuitging.

Deze casus laat zien dat boekhoudfraudes op twee manieren 

kunnen hebben bijgedragen aan de economische crisis: ten eerste 

kunnen ze hebben geleid tot een afname van het vertrouwen in 

beursgenoteerde ondernemingen en in het financiële stelsel, en ten 

tweede hebben ze vanwege dit afgenomen vertrouwen geleid tot 

strengere regelgeving waarvan de naleving investeringen vraagt die 

in de crisis steeds moeilijker zijn op te brengen.
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Het valt te verwachten dat er ook naar aanleiding van de krediet‑

crisis nieuwe en strengere regels zullen komen voor risicovolle 

financiële producten. Zoals de onder leiding van de voormalige 

captain of industry Tabaksblat opgestelde code voor corporate 

governance later een wettelijke basis heeft gekregen, laat ook het 

rapport van de commissie onder leiding van voormalig bankier Cees 

Maas (Adviescommissie Toekomst Banken, 2009) over de herstruc‑

turering van de financiële sector zich lezen als een blauwdruk voor 

nieuwe regelgeving.

Moreel verval

Een tweede alternatieve relatie tussen de crisis en organisatie‑

criminaliteit is dat er in feite sprake is van een schijnrelatie vanwege 

een gemeenschappelijke achterliggende oorzaak: de vaak aange‑

haalde ‘graaicultuur’ en daarmee gepaard gaande zelfoverschatting 

en gebrek aan normbesef. Volgens Pheijffer en Hoogenboom (2009) 

staat het creatief boekhouden symbool voor het moreel verval in 

het bedrijfsleven en daarmee ook voor de huidige crisis. De lijn 

tussen wettig en onwettig handelen is vaak dun. In sommige ge‑

vallen (zoals Enron en Ahold) is het een strafbare misleiding van 

toezichthouders en beleggers, en in andere gevallen (zoals Freddie 

Mack en Fannie Mae) lijken risicovolle transacties en gekunstelde 

verslagleggingen – creative compliance – nog net binnen de grenzen 

van de wet te blijven. Het gedrag aan beide kanten van de wettelijke 

lijn past volgens Pheijffer en Hoogenboom allebei in een bedrijfscul‑

tuur waarin overmoed, hoogmoed, risicovol gedrag en ordinaire 

hebzucht een grote rol spelen, en zoals die de afgelopen vijftien jaar 

zichtbaar is geweest. De aandacht binnen de top van het bedrijfs‑

leven voor compliance, corporate governance en corporate social 

responsibility, die vanaf de jaren negentig zo sterk is toegenomen, 

mede als gevolg van de voorkennisschandalen op Wall Street eind 

jaren tachtig, lijkt daarmee slechts een dun vernislaagje te zijn ge‑

weest. De befaamde criminoloog Braithwaite (2009, p. 449) sluit zich 

bij deze gedachte aan in een polemisch stuk over de aanpak van de 

bankiers die medeschuldig zijn aan de kredietcrisis: ‘The bonus cul‑

ture has already created a wave of crime in the suites (...).’

Cools (2005) heeft 25 beursgenoteerde ondernemingen die ten 

onder zijn gegaan na boekhoudschandalen, vergeleken met een 

controlegroep van 25 ondernemingen waar dat niet het geval is. 
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Als belangrijkste oorzaken ziet hij de combinatie van overspannen 

en onrealistische targets voor winst‑ of omzetgroei, gekoppeld aan 

exorbitant hoge persoonlijke bonussen en het de facto uitschakelen 

van interne controle door narcistische CEO’s, die een sterke mate 

van Zonnekoninggedrag tentoonspreidden. Deze analyse van Cools 

lijkt aardig overeen te komen met de in de kredietcrisis in proble‑

men en opspraak gekomen financiële instellingen als AIG, Lehman 

Brothers, ABN AMRO en Fortis.

Naar aanleiding van de grote boekhoudfraudeschandalen vraagt 

menigeen zich af waarom het justitiële zoeklicht niet op de rol 

van de banken is gericht (Braithwaite, 2009). Om de extreem hoge 

targets te realiseren en het daartoe benodigde kapitaal te verkrijgen, 

werd door de bestuurders van Enron een ingenieus systeem bedacht 

waarin kosten werden ondergebracht bij daartoe speciaal opge‑

richte rechtspersonen (special purpose entities – SPE’s), die buiten de 

boekhouding werden gehouden, terwijl artificiële winsten werden 

gecreëerd door activa van Enron voor idiote prijzen te verkopen aan 

deze SPE’s. Een hele trits banken wist niet alleen van deze praktij‑

ken, maar participeerde zelfs in deze SPE’s, waaronder JP Morgan, 

Citigroup, Credit Suisse, First Boston, Merril Lynch, Deutsche Bank, 

Barclays, Lehman Brothers en Bank of America (O’Brien, 2009). En 

ook de onverantwoorde risico’s die werden genomen bij de verstrek‑

king van hypotheken, wat de katalysator was van de kredietcrisis, 

worden steeds meer gekwalificeerd als onethisch en mogelijk zelfs 

crimineel. In de Verenigde Staten heeft de FBI zelfs al een onderzoek 

ingesteld naar Lehman Brothers om vast te stellen of bij de krediet‑

verstrekking strafbare feiten zijn gepleegd. Als dat het geval is, heb‑

ben we met de meest directe relatie tussen de crisis en organisatie‑

criminaliteit te maken: namelijk dat het handelen van de financiële 

instellingen en hun bestuurders dat tot de kredietcrisis heeft geleid, 

gekwalificeerd wordt als crimineel. Voor een deel betreft dit dan een 

post‑hoccriminalisering en daarop zal hierna worden ingegaan. 

Maar niet nadat in de volgende paragraaf de hiervoor beschreven 

relatie wordt omgedraaid, waarbij de crisis juist leidt tot meer 

crimineel gedrag.
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De crisis leidt tot meer criminaliteit

Op 11 mei 2009 kopte het gratis dagblad De Pers met ‘Crisis vergroot 

criminaliteit’. Volgens de geïnterviewde lector criminaliteits‑

beheersing en recherchekunde Klerks heeft de economische crisis 

negatieve effecten op de criminaliteit. ‘Mensen die werkloos  raken 

en hun inkomen verliezen, raken ook de binding kwijt met de 

maatschappij. Ze zijn dan eerder bereid om illegale dingen te doen 

om aan geld te komen.’ Klerks bevindt zich in goed gezelschap van 

Braithwaite, die zijn reeds hiervoor aangehaalde citaat vervolgde 

met een soortgelijke voorspelling: ‘The bonus culture has already 

created a wave of crime in the suites; in future decades, it may create 

a new wave of crime in the streets as children grow up in  families 

that experience long‑term unemployment and homelessness’ 

(Braithwaite, 2009, p. 449). In Groot‑Brittannië gaf KPMG (2009) een 

soortgelijke waarschuwing af voor het bedrijfsleven: de crisis zou 

leiden tot meer fraude.

Deze voorspellingen missen vooralsnog een empirische basis, 

maar vinden wel steun in een van de belangrijkste criminologische 

 theorieën ter verklaring van criminaliteit. De strain‑theorie voor‑

spelt dat achtergestelde groepen in de samenleving met alternatieve 

maar mogelijk onwettige middelen zullen proberen het cultu‑

reel bepaalde doel van welvaart te bereiken. Deze theorie is ook 

toegepast op organisatiecriminaliteit (Passas, 1990; Cohen, 1995; 

Huisman, 2001). Managers van ondernemingen, beurshandelaren 

en dealmakers bij grote banken zijn weliswaar geen achtergestelde 

groepen, maar ook zij kunnen de spanning ervaren tussen van 

hogerhand gestelde doelen en de middelen die beschikbaar zijn 

om die te bereiken. Wanneer ondernemingen er niet in slagen om 

met legitieme middelen het in de kapitalistische economie opge‑

legde doel van maximale winst voor de aandeelhouder te bereiken, 

kunnen zij naar niet‑legitieme middelen grijpen. De theorie lijkt 

een goede verklaring voor de grote boekhoudfraudes: alle onder‑

nemingen bevonden zich in globaliserende, sterk competitieve 

markten waarin een algemeen gedeelde opvatting bestond dat 

schaal vergroting en omzetgroei nodig zijn om te overleven. Om dat 

te bereiken werden ambitieuze targets neergezet. En toen het niet 

lukte deze te realiseren, bleek de verleiding groot om met boekhoud‑

kundige trucs de aan de aandeelhouder beloofde groei te fingeren.
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Volgens Coleman (1995, p. 363) heerst er in het bedrijfsleven een 

‘culture of competition’ die een krachtige motivator kan zijn voor 

witteboordencriminaliteit:

‘In addition to giving great importance to wealth and success, the culture of 

competition defines the competitive struggle for personal gain as a positive, 

rather than a negative or selfish activity. Competition is seen not only to build 

the character and endurance of the competitors, but also to produce the maxi-

mum economic value for society as a whole.’

Het is volgens Coleman echter niet zozeer het kapitalistische streven 

naar persoonlijk gewin dat de belangrijkste prikkel vormt tot crimi‑

naliteit, maar juist de angst om te verliezen wat al in deze jacht naar 

maatschappelijke welstand is bereikt.

Op basis van deze theoretische noties valt inderdaad te voorspellen 

dat de economische crisis tot gevallen van organisatiecriminaliteit 

zal leiden. De crisis zorgt er zeker voor dat de middelen om op een 

legale wijze economische doelen te bereiken of simpelweg het hoofd 

boven water te houden, afnemen. Daardoor kan de verleiding groot 

zijn om kosten te besparen door wettelijke voorschriften (bijvoor‑

beeld ten behoeve van veiligheid of milieuhygiëne) niet na te leven, 

of op illegale wijze extra inkomsten te verwerven.

De vraag is echter of de crisis ook geen invloed zal hebben op het 

cultureel bepaalde doel van winstmaximalisatie en de daaruit 

ontstane excessen van hebzucht en risico nemen. In de financiële 

wereld is al een trend waarneembaar waarin wordt aangedrongen 

op het verlaten van de gedachte dat financiële instellingen vooral 

het belang van de aandeelhouder moeten dienen en daartoe zo 

snel mogelijk zo veel mogelijk winst moeten behalen. Illustratief is 

het rapport van de commissie‑Maas, waarin wordt gepleit voor een 

terugkeer naar een meer conservatieve cultuur waarin vooral het 

langetermijnbelang van de klant vooropstaat. Braithwaite (2009, 

p. 440) merkt op dat de Aziatische banken, hoewel geraakt door de 

crisis, zich veel minder schuldig hebben gemaakt aan het onver‑

antwoord risicovolle gedrag van hun Amerikaanse en Europese 

collega’s dat de crisis heeft veroorzaakt. De reden is dat zij lessen 

hebben getrokken uit de financiële crisis in Azië van 1997, die ook 

werd veroorzaakt door financiële waaghalzerij. Hier zijn de banken 

‘more conservative, prudent and accountable’ uit gekomen.
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De crisis leidt tot criminalisering van ondernemingsgedrag

De economische crisis leidt niet alleen tot meer organisatie‑

criminaliteit wanneer meer crimineel gedrag wordt gepleegd. Dit 

gebeurt ook wanneer meer bestaand gedrag wordt gecriminali‑

seerd. Zoals gezegd is criminaliteit een sociale constructie, als 

gevolg van processen waarin gedrag wordt gecriminaliseerd. Brants 

en Brants (1991) onderscheiden bij hun analyse van de sociale 

constructie van fraude twee soorten criminalisering. Informele 

criminalisering is de maatschappelijke of sociale definiëring van 

bepaald gedrag als criminaliteit. Formele criminalisering is de 

juridische definiëring van bepaalde gedragingen als delict, door 

verbod en strafbaarstelling in de wet en sanctionering door rechts‑

handhaving. Deze definities hoeven elkaar niet te overlappen. Niet 

alles wat wettelijk verboden is, wordt ook maatschappelijk als crimi‑

neel ervaren, en omgekeerd.

Deze discrepanties doen zich juist voor op het terrein van de orga‑

nisatiecriminaliteit. De overtreding van veel aan bedrijven gerichte 

regels wordt niet echt als criminaliteit gezien, en wel als crimineel 

ervaren schadelijk ondernemingsgedrag maakt juridisch nog niet 

altijd een strafbaar feit. Formele en informele criminalisering van 

ondernemingsgedrag varieert in de tijd. Er zijn duidelijk crimina‑

liseringsprocessen gaande ten aanzien van bepaalde categorieën 

gedrag van ondernemingen.1

Het ontstaan van publieke verontwaardiging na grote schandalen of 

affaires, berichtgeving in de media, politieke commotie, regelgeving 

en handhavingsbeleid spelen hierbij in een zichzelf versterkende 

amplificatiespiraal een belangrijke rol. Brants en Brants laten zien 

hoe fraude in het bedrijfsleven in de jaren tachtig is gecriminali‑

seerd, mede als gevolg van de publiciteit en politieke commotie over 

koppelbazerij en megastrafzaken als die tegen Slavenburg’s Bank en 

ABP, en daaropvolgende wetswijzigingen. In de jaren negentig zien 

we een soortgelijk criminaliseringsproces van misbruik van voor‑

wetenschap, koersmanipulatie en andere praktijken in de effecten‑

handel (‘beursfraude’), culminerend in een inval op de Amster‑

1 Evenals decriminaliseringsprocessen, getuige de juridische decriminalisering van 
prijsafspraken en kartelvorming van misdrijf naar bestuursrechtelijke overtreding en 
de hele discussie rond de verlaging van regeldruk voor het bedrijfsleven en daartoe het 
afschaffen van knellende regels. Zie Van de Bunt en Huisman, 2007.
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damse effectenbeurs, de ‘Clickfonds’‑zaak, nieuwe wetgeving en 

ten slotte de oprichting van de AFM (Huisman, 2001). Na Enron en 

Ahold zien we hetzelfde bij de criminalisering van boekhoudfraude.

Formele en informele criminalisering beïnvloeden elkaar in twee 

scenario’s. De strafrechtdogmatiek leert dat strafwetgeving een 

codificatie is van de heersende maatschappelijke moraal. De 

formele definiëring volgt dan de informele: iets wordt wettelijk 

verboden omdat de samenleving het niet (meer) toelaatbaar vindt. 

Juist op het terrein van de economische criminaliteit geldt echter 

het omgekeerde en is formele criminalisering vaak een instrument 

om informele criminalisering en daarmee gedragsverandering tot 

stand te brengen. Door het verbieden in regelgeving en strafbaar‑

stelling hoopt de wetgever dat in het bedrijfsleven of de betreffende 

sector of branche het besef gaat leven van de verwerpelijkheid van 

bepaalde praktijken.

Criminalisering van risicovol gedrag?

Mogen we nu verwachten dat de kredietcrisis tot een criminalise‑

ring leidt van het risicovolle gedrag in de financiële sector die tot 

de crisis heeft geleid, en zo ja, volgens welk scenario? Wie in de be‑

richtgeving in de media de publieke verontwaardiging proeft over 

de handelwijzen van banken en verzekeraars en over de daarmee 

gepaard gaande exorbitante bonussencultuur, krijgt de indruk dat 

de publieke acceptatie van deze praktijken afbrokkelt. En ook wie 

zijn oor te luisteren legt in de financiële sector hoort een ander 

 geluid dan voorheen. Volgens Stephan Green (2008), voorman van 

de  HSBC‑bank, begint de oplossing van de crisis bij de erkenning 

van de morele dimensie ervan. Dit betekent doorgaans het articu‑

leren van normen in nieuwe regelgeving. Nu de publieke opinie en 

de politiek hun verontwaardiging uiten en de financiële sector de 

hand in eigen boezem steekt, draaien de motoren van ministeries 

van Financiën, centrale banken en financiële toezichthouders alvast 

warm. En volgens het principe van de amplificatiespiraal zal nieuwe 

regelgeving leiden tot verdere criminalisering en welhaast automa‑

tisch tot meer overtreding.

Verschillende onderzoekers vragen aandacht voor vormen van orga‑

nisatiecriminaliteit die geen wetsovertreding opleveren, bijvoor‑

beeld doordat de betreffende gedragingen niet aan de geest maar 

wel aan de letter van de wet voldoen, omdat de industriële lobby 
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deze gedragingen buiten de wet houdt of omdat bedrijfs activiteiten 

fysiek of fiscaal naar offshoreparadijzen of ontwikkelingslanden 

met een prettig reguleringsregiem worden verplaatst. Passas en 

Goodwin (2004) spreken in dit verband van ‘crimes without rule 

breaking’ en McBarnett (2006) van ‘whiter than white collar crime’. 

Door deze focus dragen zij bij aan de informele criminalisering en 

mogelijk daarmee uiteindelijk ook aan de formele criminalisering. 

Meer in het bijzonder over de kredietcrisis stelt Braithwaite (2009, 

p. 439): ‘Yet, when it comes to a financial crisis, criminologists join 

the assumption that strengthening regulation, conceived in the 

expanded‑criminal‑law‑powers paradigm, is the priority.’ Hij draagt 

daar vervolgens zijn steentje aan bij door voor te stellen bankiers 

die onverantwoord handelen uit te schakelen door ‘negatieve 

vergunningverlening’: het ontzeggen van het recht een functie in de 

financiële sector te bekleden.

Levi (2008) betwijfelt of bewustwording en verontwaardiging vol‑

doende zijn voor de criminalisering van financieel onverantwoord 

gedrag. Daarvoor is een moral panic nodig, maar die ontstaat bij 

witteboordencriminaliteit niet snel. Hij geeft daartoe verschillende 

redenen. Ook al worden grote groepen geraakt door de crisis, het 

blijft toch minder bedreigend dan slachtofferschap van com‑

mune criminaliteit. Daarnaast heeft de politiek geen belang bij 

moral panic. In tegenstelling tot de politieke winst die te behalen 

is bij moral panic over commune criminaliteit en onveiligheid, 

heeft de politiek juist belang bij het in toom houden van publieke 

onrust bij het managen van de economische crisis. En dus wordt 

er eerder gesproken in termen van risicomanagement dan van 

criminalisering.

Verder moeten we volgens Levi wel onderscheid maken tussen de 

criminalisering van gedrag en criminalisering van personen die 

dat gedrag vertonen. Volgens Levi is angst of verontwaardiging niet 

genoeg voor een moral panic die tot criminalisering leidt: er moet 

iets of iemand zijn om die angst of woede op te richten. Levi: ‘moral 

panics require folk devils’. Maar het is juist het gebrek aan duidelijke 

boeven dat een vergaande criminalisering van financieel wan‑

gedrag in de weg staat.

Levi geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste zijn de veroorzakers 

van de kredietcrisis geen sociale outsiders. Bankiers en verzekeraars 

passen niet in het traditionele boefbeeld. Ten tweede – en daarmee 
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samenhangend – belemmert de anonimiteit van de grote bureaucra‑

tische organisatie persoonlijke stigmatisering.

‘The criminal operating through the medium of a corporation typically is only 

folk-devilled when he (...) “frightens the horses” by engaging in some extreme 

business practice. This latter may or may not be presently legal but because it 

is made explicit causes a popular resentment that then translates the “normally 

implicit” into something reprehensible; for example, risk becomes negligence, 

innovation becomes greed and so one.’ (Levi, 2008)

De morele vertaling van binnen het bedrijfsleven genormaliseerde 

commerciële risico’s en bonussen naar onverantwoordelijkheid en 

zakkenvullerij is herkenbaar in de reacties op de kredietcrisis. En bij 

sommige aan de crisis schuldige partijen wordt de bureaucratische 

anonimiteit overwonnen door de hunkering van grote groepen boze 

slachtoffers om individuele schuldigen te vinden. Veelzeggend is 

de foto die in de meeste kranten stond van AIG‑topman Libby, toen 

hij zich moest verantwoorden voor de commissie van de Ameri‑

kaanse senaat, en waarop in de achtergrond boze protestanten op 

de  tribune zijn te zien van wie er één boven het hoofd van Libby een 

bord houdt met daarop de term ‘Jail’. Persoonlijke shaming was ook 

de publieke boetedoening van Britse bankiers voor een parlemen‑

taire commissie.

Mogelijk is Bernard Madoff de verpersoonlijking van de niets 

ontziende hebzucht die tot de crisis heeft geleid, maar juist zijn 

kwalificatie als ‘fraudeur’ bevestigt de uitzonderlijkheid: iemand 

doet zich voor als respectabel ondernemer, maar wordt ontmaskerd 

als een boef, een oplichter, en is mutatis mutandis dus niet zoals wij, 

fatsoenlijke burgers.

Het is nog maar de vraag of deze pogingen tot persoonlijke crimi‑

nalisering krachtig genoeg blijken. Volgens Levi komen pogingen 

om gerespecteerde ondernemers te stigmatiseren als witteboorden‑

criminelen vaak niet goed op gang en eindigen doorgaans ‘not with 

a bang but a whimper’, vaak als gevolg van jarenlang voortslepende 

juridische procedures. Wie weet bijvoorbeeld nog wie de hoofd‑

verdachten waren in de met veel publiciteit gevoerde Clickfonds‑

zaak?
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De crisis brengt meer criminaliteit aan het licht

Een laatste mogelijke relatie is dat door de kredietcrisis en de eco‑

nomische recessie meer reeds gepleegde criminaliteit aan het licht 

komt. Hét voorbeeld hiervan is uiteraard de beleggingsfraude van 

Bernard Madoff (zie ook het artikel van Slot in dit themanummer). 

Madoff hield twintig jaar lang een als hoogrenderende beleggings‑

praktijk verpakt piramidespel gaande waarmee wereldwijd een 

bedrag van 65 miljard dollar aan belegd geld van 4800 cliënten was 

gemoeid. Madoff genoot een zeer goede reputatie, hij was onder 

andere directeur van de IT‑beurs Nasdaq. Door dit vertrouwen, 

alsmede een selectief aannamebeleid, behoorden de meest gere‑

nommeerde beleggingsfondsen en banken tot zijn klanten. Het 

geld van nieuwe klanten belegde hij echter niet of nauwelijks, maar 

hij gebruikte het om er een luxe levensstijl op na te houden en om 

eerdere klanten dividend uit te keren om de façade van succesvol 

beleggen vol te houden. Door de economische recessie kwamen 

er echter te weinig nieuwe klanten en andere klanten wilden hun 

geld terug, waardoor Madoff niet meer aan zijn verplichtingen kon 

voldoen en de oplichting aan het licht kwam.2 Inmiddels is er een 

tweede, soortgelijke zaak aan het licht gekomen: het bedrijf van de 

miljardair Stanford kwam door de crisis in liquiditeitsproblemen en 

bleek waardeloze beleggingen te verkopen, waarna de FBI de Texaan 

in hechtenis nam.3

Behalve dat dit soort lijken door de crisis uit de kast komen vallen, 

is er nog een mechanisme dat ertoe kan leiden dat meer organisa‑

tiecriminaliteit bekend raakt. Wanneer inderdaad sprake is van 

een amplificatiespiraal, dan betekent dit niet alleen dat meer aan 

de wortel van de kredietcrisis liggend gedrag gecriminaliseerd 

wordt, maar ook dat de toegenomen aandacht en als gevolg daarvan 

toegenomen handhavingsprioriteit tot de ontdekking van meer 

misstanden zal leiden.

2 Het Financieele Dagblad, 29 juni 2009.
3 Het Financieele Dagblad, 26 juni 2009.
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Koffiedik kijken

De hier gepresenteerde mogelijke relaties tussen de huidige 

kredietcrisis en economische recessie en het fenomeen organisatie‑

criminaliteit betreffen natuurlijk grotendeels het spreekwoordelijke 

koffiedik kijken. Maar hoewel de veronderstelde relaties vooralsnog 

een empirische basis missen, sluiten deze voor een deel wel aan bij 

criminologische theorievorming en eerder onderzoek naar organi‑

satiecriminaliteit.

In deze bijdrage is de door Hoogenboom toegeworpen handschoen 

opgepakt en is gepoogd een wetenschappelijke nuancering te 

geven van te snel getrokken verbanden. Daarbij bleek dat uit eerder 

onderzoek naar organisatiecriminaliteit lessen zijn te leren, zoals 

de parallellen die zijn te trekken met de criminaliseringsprocessen 

van andere vormen van ondernemingsfraude. Ook al draagt verder 

criminologisch onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis bij 

aan de verdere criminalisering hiervan, toch valt te betwijfelen of 

sprake is van echte criminalisering.

Veelzeggend is ten slotte dat voor het onverantwoorde en hebzuch‑

tige gedrag van bankiers en verzekeraars, dat de kredietcrisis zou 

hebben veroorzaakt, nog geen ‘catchy’ term is gevonden, zoals 

eerder wel het geval was bij ‘beursfraude’ en ‘boekhoudfraude’. 

Wellicht dat pas bij het in zwang raken van ‘kredietfraude’ of ‘crisis‑

criminaliteit’ van echte criminalisering sprake is.
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Elke crisis haar eigen crimineel

B.M.J. Slot*

Een jaar geleden bereikte de crisis op de financiële markten een 

voorlopig dieptepunt. Wat zich lange tijd had laten aanzien als een 

tamelijk geïsoleerd probleem rondom de Amerikaanse huizenmarkt 

en specifieke delen van de kapitaalmarkt, bleek zich te hebben ont‑

popt tot een wereldwijde economische crisis van formaat. Sindsdien 

hebben zich uiteenlopende verklaringen over de werkelijke oor‑

zaken van de crisis aangediend. Aanvankelijk werd vooral gewezen 

in de richting van complexe – al snel aangeduid als ‘giftige’ – finan‑

ciële producten die het internationale bankwezen op hol hebben 

doen slaan.1 Een andere populaire verklaring richt zich op het 

hebzuchtige gedrag van bankiers die hun aandacht verschoven naar 

kortetermijnsuccessen en winst van de aandeelhouder, om zo hun 

eigen bonussen te maximeren. Volgens een derde gedachtelijn is de 

crisis in essentie het gevolg van diepgewortelde mondiale macro‑

economische onevenwichtigheden: een overvloed aan spaargeld 

in landen als China, met een nog beperkt ontwikkeld financieel 

systeem, en een tekort in het rijke Westen, dat lange tijd op te grote 

voet heeft geleefd en daarvoor nu hard wordt gestraft.2

Eén aspect is in de discussie wat ondergesneeuwd gebleven, en 

dat is dat er tot op zekere hoogte niets bijzonders aan de hand is. 

∗�Dr. Brigitte Slot is beleidsmedewerker bij de Directie Financiële Markten van het 
 ministerie van Financiën. Zij is tevens redactieraadlid van Justitiële verkenningen. Dit 
artikel schreef zij op persoonlijke titel.

1 De huidige financiële crisis heeft zich ontvouwd rondom de handel in zogenoemde 
financiële derivaten, complexe samengestelde financiële producten, die hun waarde 
ontlenen aan onderliggende leningen en vermogenstitels. Voor een goede beschrijving 
van de derivatenproblematiek, zie o.a. Tett (2009) en Kalse en Van Lent (2009a en 
2009b).

2 Zie o.a. Krugman (2009) en Roach (2009). Volgens Nobelprijswinnaar Paul Krugman 
creëerde de overvloed aan buitenlands kapitaal, in combinatie met een beleid van lage 
rentes door de centrale banken en een politiek van deregulering, een situatie waarin 
met nieuwe financiële producten kon worden geëxperimenteerd. Er werden te grote 
risico’s genomen – niet alleen door banken, maar ook door overheden en particulieren. 
Stephen Roach, gerenommeerd Wall Street-econoom, waarschuwde in dit verband 
al jarenlang voor de zwakke dollar en de handelstekorten ten opzichte van China als 
teken van een fundamenteel onevenwichtige wereldeconomie.
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Financiële crises zijn onlosmakelijk verbonden met, ja zelfs inge‑

bakken in het kapitalistische systeem. Financiële crises zijn niet 

te voorkomen omdat ze het gevolg zijn van een constante vernieu‑

wing in producten en processen. Crises zijn van tijd tot tijd nodig 

om wat scheefgegroeid is recht te zetten en om voor weer nieuwe 

ontwikkelingen ruimte te maken. Deze gedachte werd al in de jaren 

zeventig verwoord door de vrijwel vergeten maar inmiddels weer 

populaire econoom Hyman Minsky. Volgens Minsky is het kapita‑

listische systeem in essentie een ‘evolutionary beast’ dat financiële 

innovatie nodig heeft voor economische groei op de lange termijn. 

Minsky (1982), navolger van Keynes en Schumpter, formuleerde in 

dit verband zijn ‘financiële instabiliteitshypothese’, volgens welke 

financiële evolutie een per definitie lastig en onvoorspelbaar zoek‑

proces is, dat zich kenmerkt door onontkoombare afwisselingen van 

euforie en crisis (Slot, 2004, p. 27‑29).

Deze in het systeem ingebakken golfbewegingen lijken opvallend 

veel op elkaar – ook al gaat het elke keer om een ander financieel 

product of nieuw idee dat de golf in beweging zet. Een periode van 

overdrijving, speculatie en hebzucht mondt uit in paniek. Er vindt 

een ‘crash’ plaats waarbij op grote schaal vermogens verdampen. 

De overheid moet vervolgens inspringen om het tij te keren. Daarna 

volgt een periode van ontnuchtering, waarbij steevast wordt geroe‑

pen dat er meer regels moeten komen en beter toezicht, omdat dit 

nooit meer mag gebeuren. De anatomie van deze golfbeweging is 

nergens beter beschreven dan door Charles Kindleberger (1978) in 

zijn beroemde analyse van grote financiële crises vanaf de zeven‑

tiende eeuw tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw.3 Of het nu 

gaat om tulpenbollen, spoorwegobligaties, grondstoffen, onroerend 

goed of gewone aandelen, telkens weer doet de psychologie van 

de massa de prijzen tot ongekende hoogten stijgen: er ontstaat een 

‘zeepbel’, die vervolgens, onafwendbaar, tot collectieve deceptie zal 

leiden.

Er is nog een overeenkomst. Financiële golfbewegingen geven vaak 

aanleiding tot financiële zwendel. Daarover gaat deze bijdrage. De 

dynamiek van de zwendel is nauw verbonden met de dynamiek van 

3 Kindleberger (1978) liet zich bij dit boek, dat uniek is door het dwingende bewijs dat 
volgt uit een rijkdom aan historische details, inspireren door de theorieën die Minsky 
eerder had geformuleerd.
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een financiële zeepbel. Je zou haast kunnen zeggen: elke crisis kent 

haar eigen crimineel. Een persoon die ongekend heeft geprofiteerd 

van de hausse die eraan voorafging – deze in sommige gevallen zelf 

mede heeft veroorzaakt – en als de zeepbel eenmaal is gebarsten 

als fraudeur wordt ontmaskerd en door de publieke opinie wordt 

gezien als personificatie van alles wat fout is gegaan. Kortom, het 

gezicht van de crisis. Wie zijn deze mannen? Hoe zijn ze tot hun 

daden gekomen? Wat is de psychologie achter de bedrieger? En wat 

is de psychologie van de bedrogene? Wat leert de dynamiek van de 

zwendelarij ons over de psychologie van het collectief? En wat zegt 

dit over de verantwoordelijkheid voor een crisis?

In deze bijdrage worden vijf beroemde en minder beroemde frau‑

deurs uit de afgelopen negentig jaar besproken. Te beginnen met Ber‑

nie Madoff, de man die verantwoordelijk was voor grote persoonlijke 

financiële verliezen in de huidige crisis. Zijn beleggingsimperium 

bestond, zo bleek achteraf, uit een constructie waarbij de door hem 

beheerde vermogens niet werden belegd maar, veel minder rendabel, 

werden geparkeerd op een rekening bij JP Morgan of tijdelijk weggezet 

in staatsobligaties. Het geld dat Madoff van nieuwe gegadigden kreeg 

toevertrouwd, gebruikte hij om te voldoen aan de verplichtingen 

jegens bestaande klanten, die hij een jaarlijks rendement uitkeerde 

van 10%. Op deze manier werd y bestolen om x te kunnen betalen, en 

vervolgens was z weer nodig om y tevreden te kunnen stellen.

Deze piramidevormige stapeling van vermogens wordt ook wel 

aangeduid als ‘Ponzi‑schema’, vernoemd naar de dandy‑oplichter‑

fantast Charles Ponzi, die in de jaren twintig in Boston en omstreken 

vele tienduizenden goedgelovige spaarders hun geld afhandig 

maakte. Ponzi was archetypisch voor de Amerikaanse ‘get rich 

quick’‑mentaliteit van de jaren twintig. Van een heel ander kali‑

ber was Ivar Krueger, die tijdens de crisis van de jaren dertig voor 

een mondiaal schandaal zorgde. Krueger was een buitengewoon 

vernieuwend, gerenommeerd en succesvol zakenman – destijds de 

rijkste man ter wereld – met contacten tot aan regeringsleiders toe. 

Hij maakte echter een fatale misrekening, waardoor hij zijn eigen 

aandeelhouders en uiteindelijk ook zichzelf ten gronde richtte.4 

4 Krueger is de laatste decennia ten onrechte in de vergetelheid geraakt, maar onlangs 
weer tot leven gewekt door de biografie The match king. Ivar Kreuger, the financial 
genius behind a century of Wall Street scandals van de hand van Frank Partnoy (2009), 
voorheen investeringsbankier en nu hoogleraar aan de juridische faculteit van de 
universiteit van San Diego.
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Een andere inmiddels door velen vergeten, maar uitermate kleurrijke 

oplichter was Bernard Cornfeld. Deze ‘beleggingsfondsenplayboy’, 

die in de jaren zestig ook in Nederland met zijn Investors Overseas 

Services (IOS) onder welgestelde particuliere beleggers furore 

maakte, profileerde zich als ‘profeet van het volkskapitalisme’, 

maar werd tijdens de financiële crisis van 1970 als een regelrechte 

oplichter ontmaskerd. Icoon van Wall Street in de jaren tachtig ten 

slotte was Michael Milken. Milken bracht de markt voor risicovolle 

bedrijfs obligaties (‘junkbonds’) tot ontwikkeling en wist daarmee 

via een keten van betalingen miljarden aan beleggingskapitaal te 

mobiliseren. Dit werd gebruikt voor veelbelovende nieuwe bedrijven, 

maar ook voor vijandige overnames van grote gevestigde onder‑

nemingen. De beurscrash van 1987 betekende het einde van de 

bloeiperiode voor junkbonds en leidde tot de, nog steeds controver‑

siële, strafrechtelijke vervolging van Milken. De vijf geschiedenissen 

hebben opvallende overeenkomsten. Deze worden besproken in de 

laatste paragraaf.

Bernard (Bernie) Madoff (2008)

© REX/HH

Op 11 december 2008 werd Bernard Leon Madoff door de FBI 

 gearresteerd. Madoff, die jarenlang grote vermogens van rijke klan‑

ten had beheerd, kon niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. 
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Hij biechtte zijn zoons op dat zijn vermogensbeheer een grote 

leugen was, die daarop de FBI belden. Madoff gaf toe dat er ‘geen 

onschuldige uitleg’ voor zijn handelen was. Hij betaalde zijn beleg‑

gers met geld dat er niet was, en verwachtte daarvoor nu naar de 

gevangenis te zullen gaan.

Bernard Leon (Bernie) Madoff werd in 1938 geboren in de wijk 

Queens in New York, als zoon van een loodgieter die later aandelen‑

handelaar werd. Hij verdiende zijn eerste geld als strandwacht op 

Long Beach, installateur van sprinklerinstallaties en daarna als 

‘penny trader’5 op de beurs van Wall Street. In 1960 richtte hij, 

22 jaar oud, zijn eerste effectenbedrijf op. Madoff werd een suc‑

cesvol beurshandelaar, en was daarbij ook nog eens opmerkelijk 

vernieuwend in zijn aanpak. Hij experimenteerde met nieuwe com‑

putertechnologieën om prijzen op de beurs tot stand te brengen. 

Dit leidde in 1971 tot de oprichting van de schermenbeurs Nasdaq, 

waarvan Madoff tot 1993 voorzitter was. Ook ontwikkelde Madoff 

zogenoemde ‘payment for order flows’. Hierbij kregen handelaren 

geld voor het aanbrengen van transacties.

Madoff vergaarde met zijn beursactiviteiten grote persoonlijke 

rijkdommen. Hij en zijn vrouw Ruth stonden echter ook bekend als 

belangrijke weldoeners. Onder andere binnen de joodse gemeen‑

schap in New York en als donateur van de Democratische Partij. 

Daarnaast begon Madoff vanaf de jaren zestig met het beheer van 

vermogens voor anderen. Aanvankelijk vooral bekenden uit zijn 

eigen omgeving – rijke particulieren en talrijke liefdadigheidsfond‑

sen en non‑profitinstellingen waar hij relaties mee onderhield. Later 

gingen ook hedgefondsen en banken voor Madoff bemiddelen en 

breidde zijn klantenkring zich tot ver over de landsgrenzen uit. Maar 

altijd in een sfeer van exclusiviteit en generositeit. Het was niet mak‑

kelijk om bij Madoff binnen te komen.

Madoff beloofde zijn klanten een gegarandeerd jaarlijks rendement 

van 10%. Gezien de koersontwikkelingen in de afgelopen decennia 

was dat een relatief bescheiden maar vooral stabiele opbrengst – en 

dat is exact waar veel particuliere beleggers behoefte aan hebben. 

Dit zei hij te kunnen bereiken door een beleggingsaanpak waarbij 

enerzijds aandelen in gerenommeerde Amerikaanse bedrijven 

5  ‘Penny stocks’ zijn aandelen die voor minder dan vijf dollar worden verhandeld. Deze 
handel kan erg lucratief zijn.
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werden gekocht en anderzijds werd gewerkt met put‑ en callopties 

om koersdalingen te kunnen opvangen en van koersstijgingen extra 

te kunnen profiteren. Maar in werkelijkheid heeft Madoff nauwelijks 

voor zijn klanten gehandeld. Wat hij wél deed met het geld, en vooral 

wat zijn motieven waren, is nog steeds niet helemaal opgehelderd. 

Madoff zelf beweert dat de zaken vanaf 1991 uit de hand zijn gelo‑

pen. Hij beloofde zijn klanten winsten die hij niet kon waarmaken. 

Nieuw binnenkomende gelden werden op een bankrekening gepar‑

keerd en gebruikt om betalingen aan anderen na te komen. Madoff 

en zijn naaste medewerker Frank DiPiscali pleegden frauduleuze 

handelingen om de schijn van een winstgevende beleggingspraktijk 

op te houden.

De eerste verdenkingen tegen Madoff dateren al uit de jaren tachtig. 

Maar telkens vond de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC 

onvoldoende bewijs van fraude – volgens critici ook omdat de SEC 

niet hard genoeg zocht. Madoff genoot groot aanzien in Wall Street, 

was een man met een onbesmet blazoen en werd tot in Washington 

geconsulteerd over ontwikkelingen op de beurzen. Pogingen van 

onder andere fraudeonderzoeker Harry Markopolos om de prak‑

tijken van Madoff openlijk aan de kaak te stellen, stuitten bij de 

autoriteiten op een muur van onwil en ongeloof.6 Er waren tal van 

aanwijzingen dat er iets niet klopte: het stabiele rendement, ook in 

jaren van financiële tegenwind, het feit dat Madoff aan het einde van 

het boekjaar al zijn posities liquideerde, wat controle onmogelijk 

maakte, en het geringe handelsvolume van Madoff op de optiebeurs 

van Chicago.

Op Wall Street vertrouwden veel banken Madoff al lange tijd niet. 

Sommige deden zelfs geen zaken meer met hem. Maar de omerta 

onder bankiers zorgde ervoor dat niemand zijn verdenkingen bij de 

SEC kenbaar maakte – omdat banken hun eigen klanten, die geld bij 

Madoff hadden belegd, niet tegen zich in het harnas wilden jagen, of 

omdat er rechtstreekse zakelijke betrekkingen waren.

Het kaartenhuis stortte pas ineen toen beleggers door de finan‑

ciële crisis in 2008 hun inleg gingen terugeisen, ook omdat het 

vertrouwen in Madoff aan het afkalven was. Madoff werd in juni 

6 In 2005 overhandigde Markopolos de SEC een 21 pagina’s tellend rapport over Madoff. 
Volgens dit rapport stond vast dat Madoffs onderneming één grote Ponzi-fraude was. 
De SEC zei hier onvoldoende bewijs voor te kunnen vinden.
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veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar op grond van elf 

aanklachten, waaronder fraude, meineed, witwaspraktijken en 

verduistering. Hij heeft zijn klanten voor naar schatting 65 miljard 

dollar benadeeld – de grootste piramidezwendel in de geschiedenis.

Charles (Carlo) Ponzi (1920)

© Everett/HH

Charles Ponzi was slechts een kruimeldief vergeleken bij Madoff. 

Ponzi (1882), een Italiaanse migrant uit Parma die in 1902 in de Ver‑

enigde Staten arriveerde, belandde al snel in de gevangenis wegens 

betrokkenheid bij fraude bij een bank en de illegale smokkel van 

Italiaanse migranten. Na zijn vrijlating vestigde hij zich in Boston. 

Na enkele mislukte pogingen om op legale wijze fortuin te vergaren, 

kwam hij in 1919 op het idee dat hem wereldberoemd zou maken.

Het was in die tijd gebruikelijk dat ondernemingen bij hun interna‑

tionale correspondentie zogenoemde International Reply Coupons 

(IRC’s) insloten. Deze kon de ontvanger tegen een equivalent van 

de aangegeven waarde in dollars inwisselen tegen Amerikaanse 

postzegels. Ondernemingen namen zo de kosten van retourzendin‑

gen voor hun rekening. Ook migranten maakten gebruik van IRC’s. 

Maar omdat na de Eerste Wereldoorlog veel valuta in waarde waren 
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gezakt ten opzichte van de dollar – terwijl de nominale waarde van 

de IRC’s daar niet op waren aangepast – was het mogelijk om voor 

elke dollar meer IRC’s te kopen dan de waarde die daarop officieel 

was aangegeven. Door deze IRC’s vervolgens om te wisselen in Ame‑

rikaanse postzegels en deze weer te verkopen konden aanzienlijke 

winsten worden gemaakt. Op zich niet illegaal, maar op grote schaal 

praktisch onuitvoerbaar.

Ponzi beloofde de investeerders in zijn plan een rendement van 

50% in drie maanden tijd, oplopend tot 200% voor wie zijn geld een 

jaar lang bij hem onderbracht. Net als Madoff wierf Ponzi gegadig‑

den door mond‑tot‑mondreclame. Aanvankelijk vooral binnen de 

Italiaanse gemeenschap in Boston. Met onverwacht succes. Binnen 

drie maanden, in maart 1920, had Ponzi 30.000 dollar (in prijzen 

van nu ruim het tienvoudige) verdiend. Ponzi betrok een duur 

kantoor, huurde agenten in om elders in New England klanten te 

gaan werven, kocht een villa met zwembad en airconditioning, en 

betaalde een eerste klas overtocht naar de Verenigde Staten voor zijn 

Italiaanse moeder. In mei had Ponzi een half miljoen dollar in kas, 

in juli vele miljoenen, afkomstig van duizenden beleggers uit heel 

New England. Mensen investeerden hun oudedagvoorziening en 

namen hypotheken op hun huis om van deze buitenkans te kunnen 

profiteren. De winsten die zij na drie maanden van Ponzi kregen, 

werden meestal opnieuw bij hem geïnvesteerd om opnieuw fortuin 

te kunnen maken.

Ponzi’s activiteiten wekten vanaf het begin achterdocht bij de politie 

en enkele kranten. Maar tot augustus 1920 wist Ponzi de critici op 

afstand te houden. Anders dan de ingetogen Madoff was Ponzi een 

opvallende, dandyachtige verschijning. Een archetypische leuge‑

naar die met charme, fantasie en een schaamteloze brutaliteit het 

vertrouwen van velen wist te winnen. Een populist die beweerde 

gewone mensen te willen laten profiteren van Amerika’s groeiende 

welvaart.

Maar net als Madoff investeerde Ponzi slechts een fractie van het 

geld dat aan hem werd toevertrouwd. Geld dat hij van nieuwe beleg‑

gers kreeg, gebruikte Ponzi om uitkeringen aan bestaande beleggers 

te kunnen doen. Wat overbleef, zette hij op deposito bij de Hanover 

Trust Bank of Boston, een kleine lokale Italiaans‑Amerikaanse bank, 

die later mede door Ponzi’s toedoen failliet ging. Ponzi bleef geloven 

dat hij op een goede dag met één meesterinvestering al zijn beloften 
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alsnog zou kunnen waarmaken. Hij deed geen enkele moeite om het 

geld op andere wijze rendabel te maken.

Ondertussen nam de geruchtenstroom over mogelijke fraude door 

Ponzi toe. Mede naar aanleiding van een artikel in de Boston Post 

(waarvoor de krant later met een hoge journalistieke prijs werd 

bekroond) kon hij in augustus 1920 worden gearresteerd. Drie 

maanden later werd Ponzi wegens postfraude veroordeeld – vrijwel 

bankroet en niet in het bezit van een grote hoeveelheid postzegels. 

Van de ongeveer 20 miljoen dollar die aan hem was toevertrouwd, 

was vrijwel niets meer over. Ponzi bracht het grootste deel van de 

veertien jaar die daarop volgden, door in de gevangenis (onder meer 

onderbroken door een vluchtpoging en een nieuwe veroordeling 

wegens fraude in de staat Florida). Bij zijn vrijlating in 1934 werd 

Ponzi naar Italië gedeporteerd. Hij overleed in 1949 in de armen‑

afdeling van een ziekenhuis in Rio de Janeiro.

Ivar Krueger (1932)

© Viollet/HH

Hoewel Madoff vaak in verband wordt gebracht met Ponzi, is de 

zaak rondom Madoff in een aantal opzichten beter te vergelijken 

met een andere, grotendeels vergeten, fraudeur uit de geschiedenis 



52 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 6, 2009

van Wall Street, de Zweedse zakenman Ivar Krueger. Krueger was 

een internationaal gerespecteerd ondernemer en buitengewoon 

innovatieve financier. Hij werd geboren in 1880 in Kalmar, Zweden, 

als oudste zoon van een industrieel die groot was geworden met de 

productie van lucifers. Krueger was als kind al bovenmatig intel‑

ligent. Hij sloeg op school twee klassen over, volgde een opleiding tot 

civiel ingenieur en startte in 1908 een bouwonderneming die, mede 

door innovatieve bouwmethoden en enkele prestigieuze projecten, 

zeer succesvol werd. Later kreeg Krueger de leiding over de lucifer‑

fabrieken van zijn vader en voegde geleidelijk steeds meer andere 

ondernemingen aan zijn imperium toe. Als persoon was Krueger 

serieus en bescheiden, onberispelijk en buitengewoon betrouwbaar.

Kruegers imperium ontwikkelde zich tot een van de grootste, meest 

dynamische internationale industriële conglomeraten uit die tijd 

met vertakkingen in andere Europese landen en in de Verenigde 

Staten. Hij kocht onder meer enkele banken, was actief in de mijn‑

bouw, telefonie, spoorwegaanleg en de filmindustrie. Zijn aanpak 

was op alle fronten vernieuwend, zowel qua productiewijze als wat 

betreft distributie, marketing en financiering. Om zijn ondernemin‑

gen – aan het einde van de jaren twintig ongeveer tweehonderd in 

totaal – slagkracht te geven ontwikkelde Krueger nieuwe financiële 

instrumenten. Het ging om converteerbare obligaties, aandelen 

zonder stemrecht en voorlopers van onze huidige derivaten, zoals 

opties op aandelen. Hij bouwde rondom zijn activiteiten een net‑

werk van holding companies, die werden gevestigd in internationale 

belastingvrijhavens.7 Het vermogen voor nieuwe activiteiten vond 

hij vooral op Wall Street, waar in tegenstelling tot in Europa kapitaal 

ruimschoots voorradig was, of zoals Krueger zelf aangaf: ‘When I 

got off the boat in New York, I find men on the pier begging me to 

take money off their hands.’

Eind jaren twintig was Krueger een van de rijkste mannen ter 

wereld. De Krueger‑aandelen behoorden tot de meest gewilde beleg‑

gingen in de Verenigde Staten. Krueger gaf zijn aandeelhouders dan 

ook waar voor hun geld. Swedish Match – de luciferpoot, waarop 

het conglomeraat voor een belangrijk deel was gebouwd – keerde 

een hoog jaarlijks dividend uit van 12% per aandeel (vergelijk het 

jaarlijkse rendement van 10% dat Madoff zijn klanten beloofde). 

7 John Maynard Keynes noemde Krueger ‘perhaps the greatest constructive business 
intelligence of his age’ (Chernow, 2009).
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De holding company gaf zijn aandeelhouders zelfs een dividend van 

25%. Deze vrijgevigheid werd Krueger uiteindelijk fataal.

Krueger had contacten op hoog niveau. Hij was onder meer 

adviseur van president Herbert Hoover, maar trad ook in contact 

met Europese en Zuid‑Amerikaanse overheden, met als doel om 

hun leningen tegen een aantrekkelijke lage rente te verschaffen. In 

ruil daarvoor zouden zij Krueger in hun land het monopolie geven 

op de verkoop van lucifers. Lucifers waren destijds een ‘booming 

business’: niet alleen omdat lucifers gebruikt werden om kachels in 

huizen aan te maken, maar ook omdat in de jaren twintig het roken 

in zwang raakte, ook onder vrouwen. Met de winsten die dit zou 

opleveren, dacht Krueger de verplichtingen aan zijn aandeelhouders 

ruimschoots te kunnen nakomen.

Eind jaren twintig had Krueger bij twaalf Europese en drie Zuid‑

Amerikaanse landen (waaronder Frankrijk, Duitsland, Turkije 

en enkele Midden‑ en Oost‑Europese landen, Ecuador, Bolivia en 

Guatemala) leningen uitstaan in ruil voor de exclusieve verkoop van 

lucifers. Dit bleek minder winstgevend en ook minder stabiel dan 

gedacht. Krueger raakte gaandeweg steeds verder verstrikt in het net 

dat hij zelf had gecreëerd – hij werd afhankelijk van een voortdu‑

rende aanwas van nieuw geld om aan zijn verplichtingen jegens 

zijn eigen aandeelhouders te kunnen blijven voldoen. Dat ging lang 

goed. Niemand had echt door hoe de zaken er in het Krueger‑impe‑

rium werkelijk voorstonden. Ook omdat openbare rapportagever‑

plichtingen nog beperkt waren en het financiële toezicht nog in de 

kinderschoenen stond. Krueger was bovendien een man van naam 

en genoot alleen daarom al een groot vertrouwen.

Maar toen na de crash van 1929 de stroom kapitaal vanuit Wall 

Street opdroogde, groeiden de verdenkingen tegen de praktijken 

van Krueger. Krueger bleef de beloofde dividenden uitkeren, maar 

kwam daardoor steeds dieper in de schulden. Net als Madoff begon 

Krueger zich terug te trekken. Zijn contacten beperkten zich tot een 

klein groep van naaste medewerkers en hij hulde zich in stilzwijgen 

rondom zijn zaken. In maart 1932 maakte hij in een hotelkamer 

in Parijs met een pistool een einde aan zijn leven, nadat hij tot de 

slotsom was gekomen dat grote delen van zijn imperium failliet 

waren. De liquidatie ervan zou negen jaar in beslag nemen. De dood 

van Krueger veroorzaakte een schokgolf op de beurzen, met name in 

de Verenigde Staten en Zweden, en was een belangrijke aanzet tot de 

regulering van de beurshandel in de Verenigde Staten.
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Bernard (Bernie) Cornfeld (1970)

© Rex/HH

Zonder twijfel de meest flamboyante beurszwendelaar van de 

twintigste eeuw is ‘beleggingsfondsenplayboy’ Bernard (net als 

Madoff beter bekend als ‘Bernie’) Cornfeld. Cornfeld werd in 1926 

in  Istanbul geboren uit een Joods‑Russische moeder en Roemeense 

vader, een acteur en destijds beroemd filmproducent in Midden‑

Europa. Hij verhuisde op vierjarige leeftijd naar New York, waar 

hij opgroeide in een liberaal milieu en al jong bekendstond als een 

charmeur met een bohemienachtige verschijning en excentrieke 

levensstijl (Slot, 2004, p. 280‑295).

Cornfeld kwam na een mislukte studie psychologie in contact met 

Jack Dreyfus, een vermogensbeheerder die via huis‑aan‑huis‑

verkoop met groot succes beleggingsfondsen aan de man bracht. 

Cornfeld vertrok in 1955 naar Europa om op een vergelijkbare 

manier, in een nog vrijwel maagdelijke markt, Amerikaanse beleg‑

gingsfondsen te gaan verkopen. In Europa stond het fondsbeleggen 

nog in de kinderschoenen en waren er nog nauwelijks regels waar‑

aan deze producten moesten voldoen. Hij richtte zijn eigen verkoop‑

organisatie op: Investors Overseas Services (IOS).

Aanvankelijk richtte IOS zich op in Europa gelegerde Amerikaanse 

militairen, later verlegde Cornfeld zijn doelgroep naar Europeanen 

uit de gegoede middenklasse. De producten werden verkocht door 

een leger verkopers dat in verschillende Europese landen, waar‑
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onder ook Nederland, op commissiebasis op pad werd gestuurd met 

uitgekiend foldermateriaal. In de beginjaren verkocht IOS fondsen 

van anderen (waaronder die van Dreyfus), maar vanaf de jaren zes‑

tig werden eigen huisfondsen opgericht – op deze manier verdiende 

IOS niet alleen aan de verkoop, maar ook aan het beheer van de pro‑

ducten en kreeg Cornfeld zijn handen vrij om het binnenkomende 

geld naar eigen inzicht te investeren.

De fondsen werden veelal verkocht in de vorm van laagdrempelige 

spaarplannen, waarbij de deelnemers periodiek slechts een gering 

bedrag hoefden in te leggen. Daarnaast ontwikkelde Cornfeld 

beleggingsfondsen verpakt als levensverzekeringen – wat voor de 

deelnemers fiscaal aantrekkelijk was en bij IOS als verzekeringspolis 

extra inkomsten opleverde. IOS richtte een eigen levensverzeke‑

ringsmaatschappij op, die om fiscale redenen in Luxemburg werd 

gevestigd. De meeste IOS‑fondsen kregen eveneens een officiële 

vestigingsplaats in belastinghavens elders in de wereld. Cornfeld 

ontwikkelde verder nog een fonds waarmee de deelnemers in één 

klap gespreid in de andere IOS‑fondsen konden beleggen – het IOS 

Fund of Funds – dat een nog stabieler rendement zou geven en voor 

IOS dubbele commissie opleverde.

Op het hoogtepunt eind jaren zestig had IOS 20.000 verkopers in 

dienst en 2,5 miljard dollar in beheer gekregen. Het geld was belegd 

in een handjevol IOS‑fondsen – althans dat dacht men. De verden‑

kingen tegen de praktijken van IOS dateerden al vanaf het midden 

van de jaren zestig. Zo vraagt in Nederland de Consumentenbond 

zich in 1966 in een artikel af of geld bij IOS wel ‘in veilige handen’ 

is. De bond vraagt de Nederlandse overheid om in ieder geval de 

colportage met IOS‑fondsen te verbieden. Zonder succes.

Cornfeld profileerde zich ondertussen als ‘profeet van het volkska‑

pitalisme’. Hij ontwikkelde wilde plannen voor beleggingsfondsen 

achter het IJzeren Gordijn en fondsen voor de allerarmsten in het 

rijke Westen en de derde wereld. Hij wierp zich zelfs op als voor‑

vechter voor de wereldvrede en droeg dit uit in de groots opgezette, 

volledig door IOS betaalde, wereldconferentie ‘Pacem in Terris’, 

waar een keur aan politici, wetenschappers en religieuzen uit heel 

de wereld hun opwachting maakte. Dit alles verhulde dat achter 

IOS risicovolle en onrealistische investeringen, boekhoudkundige 

malversaties en piramideachtige beleggingen (fondsen die in fond‑

sen beleggen, die weer in andere fondsen beleggen) steeds grotere 

vormen aannamen (Slot, 2004, p. 289). De investeringen betroffen 
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niet alleen aandelen, maar ook investeringen in vakantieparken, 

gokpaleizen en filmondernemingen, onderhandse leningen en zelfs 

een stuk grond in het Canadese poolgebied waar mogelijk olie‑ en 

gasvoorraden te vinden zouden zijn. Veel geld verdween ook in de 

zakken van Cornfeld en enkele naaste medewerkers. Maar zolang 

de beurskoersen stegen, en IOS‑fondsen meer waard werden, kreeg 

Cornfeld het voordeel van de twijfel.

Cornfeld was genereus en aimabel in de omgang, maar stond ook 

bekend om zijn opvallende voorkomen en zijn opmerkelijke levensstijl. 

Hij bezat een villa in Zwitserland, een kasteel in Frankrijk en appar‑

tementen in Londen, Parijs en New York. Cornfeld omringde zich 

met mooie vrouwen. Hij bezat als nevenactiviteiten een mannequin‑

opleiding, een balletschool, een modellenbureau en enkele kleding‑

boetieks. Hij liet zich voor het Duitse weekblad Der Spiegel fotografe‑

ren in een fluwelen cape, wandelend met zijn cheeta langs het meer 

van Genève. En als hij het vliegveld van Genève, waar het hoofdkan‑

toor van IOS gevestigd was, binnenkwam, dan fluisterden de grond‑

stewardessen: ‘C’est Bernie ...!’ – zo wil de overlevering. Legendarisch 

waren de overdadige kerstfeesten van IOS, waarbij ‘tot de dageraad 

werd gedanst op de schrille tonen van psychedelische muziek’, aldus 

het weekblad Time. Cornfeld zelf was overigens geheelonthouder en 

dronk bij dergelijke gelegenheden cola uit een zilveren beker.

Eind 1969 ging het mis. De beurshausse van de jaren zestig liep 

op haar einde. De eerste spaarplannen en levensverzekeringen 

liepen af, maar de binnenkomende gelden schoten tekort om aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen. Bijkomend probleem was dat in 

Duitsland, een van de belangrijkste afzetmarkten van IOS, een wet 

was aangenomen die de activiteiten van IOS aan banden legde.

Pogingen om het tij te keren liepen op niets uit. Begin jaren zeventig 

begonnen de beurskoersen serieus te dalen en steeds meer beleg‑

gers verloren hun vertrouwen in IOS, mede door de aanzwellende 

stroom geruchten. Spoedig werd duidelijk dat van het kapitaal dat 

zij IOS hadden toevertrouwd, vrijwel niets meer over was.

Cornfeld ontvluchtte Europa, maar werd eind jaren zeventig alsnog 

gearresteerd en veroordeeld tot elf maanden gevangenisstraf 

wegens valsheid in geschrifte. Na zijn gevangschap vertrok Cornfeld 

naar Los Angeles om daar, net als zijn vader, een carrière als film‑

producent te beginnen. Hij onderhield daar onder andere betrek‑

kingen met de beroemde Hollywood‑’sexploitante’ Heidi Fleisch. 

Cornfeld stierf in 1995 aan de gevolgen van longontsteking, vrijwel 

onopgemerkt door de media.
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De vernieuwingen die Cornfeld had doorgevoerd (het actief marke‑

ten van beleggingsproducten, de koppeling van beleggingsfondsen 

aan levensverzekeringen, fondsen die in andere fondsen beleggen, 

vestiging in belastingparadijzen overzee), werden al snel door 

bonafide aanbieders van beleggingsproducten overgenomen. De 

Cornfeld‑affaire was voor veel overheden, waaronder de Neder‑

landse, aanleiding om het toezicht op beleggingsfondsen ter hand te 

nemen.

Michael Robert Milken (1989)

© NYT/HH

De zaak rondom Michael Milken is tot op de dag van vandaag con‑

troversieel. Algemeen wordt hij gezien als de verpersoonlijking van 

de hebzucht van de jaren tachtig.8 De financier van gewetenloze 

‘raiders’ (letterlijk: ‘overvallers’ of ‘binnenvallers’), handelaar in 

voorkennis, koning van de ‘junkbonds’. Maar de vraag is of de 

 kritiek op Milken helemaal terecht is.

8 De Amerikaanse historicus vroeg zijn studenten tien jaar lang welke personen in hun 
ogen de tijdgeest van respectievelijk de jaren zestig, zeventig en tachtig het beste 
belichamen. Vrijwel unaniem noemden de studenten John F. Kennedy, Martin Luther 
King en Bob Dylan ( jaren zestig), John Travolta ( jaren zeventig) en Ronald Reagan, 
Madonna en Michael Milken ( jaren tachtig) (Schulman, 2002).
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Milken werd in 1946 geboren in en stabiel middenklassegezin in 

Californië. Hij studeerde summa cum laude af aan de universiteit 

van Berkeley en kwam in 1969 op 23‑jarige leeftijd in dienst op de 

onderzoeksafdeling van Drexel Harriman Ripley, een chique inves‑

teringsbank in New York. Hij kreeg daar de mogelijkheid om ideeën 

uit zijn studie in de praktijk te brengen. Milken was ervan overtuigd 

dat zogenoemde ‘junkbonds’ – risicovolle obligatieleningen die 

tegen een lage prijs en met een zeer hoge rente worden verhandeld – 

op de lange termijn een zeer aantrekkelijke belegging konden zijn, 

althans voor investeerders die deze risico’s goed konden inschatten 

en zich eventuele tijdelijke verliezen konden veroorloven.

Junkbonds waren in de jaren zeventig ruimschoots voorhanden. 

Veel ondernemingen waren door de economische malaise in de 

problemen gekomen, waardoor de leningen die zij hadden uitstaan 

– ook wel aangeduid als ‘fallen angels’ – op de markt niet veel meer 

waard waren. Maar toen de economie in de jaren tachtig aantrok en 

de rentes wereldwijd scherp daalden, bleken junkbonds inderdaad 

hoge opbrengsten te geven. Hoger dan gewone obligatieleningen en 

vaak zelfs hoger dan aandelen. Junkbonds werden ‘hot’.

Ook de veranderingen in de wetgeving werkten mee. Het waren 

vooral Amerikaanse spaarbanken die junkbonds kochten. Deze 

kregen begin jaren tachtig onder Reagan de mogelijkheid om de 

aangetrokken spaargelden niet in hypotheekleningen uit te zetten, 

maar ook om deze te gebruiken voor leningen aan ondernemingen. 

De relatief hoge rente die zij op dergelijke investeringen kregen, 

moest de noodlijdende spaarbanken een duwtje in de rug geven, zo 

was het idee.

Milken had inmiddels met Drexel een groot deel van de markt voor 

junkbonds naar zich toe weten te trekken, en vooral zelf actief tot 

ontwikkeling gebracht. ‘High yield bonds’, zoals deze leningen 

officieel heten, bleken niet alleen een noodzakelijk kwaad voor 

ondernemingen in de problemen, maar konden ook worden uitge‑

geven om beginnende innovatieve ondernemingen van kapitaal te 

voorzien – én om overnames mee te financieren. Milken was zich 

bewust van het belang van een goede pr voor zijn nieuwe aanpak en 

organiseerde daarom een jaarlijkse, groots opgezette conferentie 

in Beverly Hills, waar politici, wetenschappers en mensen uit de 

showbizz werden uitgenodigd om voor een gehoor van onder‑

nemers, investeerders en bankiers te spreken over actuele financiële 

en maatschappelijke kwesties.
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Junkbonds speelden een centrale rol in de golf van fusies en 

vijandige overnames in de jaren tachtig. En dit was precies het 

punt waarop Milken vijanden maakte. Milken onderhield nauwe 

contacten met een heel netwerk aan ‘corporate raiders’, die met 

geleend geld (junkbonds) ondernemingen kochten, deze in stukken 

knipten en weer doorverkochten. De opbrengsten werden gebruikt 

om de oorspronkelijke leningen af te betalen. Op deze manier 

mobiliseerde Milken miljarden aan nieuw kapitaal, creëerde een 

hoog rendement voor de geldschieters (de spaarbanken) en de 

aandeelhouders van de ondernemingen die werden overgenomen, 

en megawinsten voor zijn cliënten (de raiders) en voor Drexel en 

hemzelf. De lucratieve handel in junkbonds (risicovolle beleggingen 

werden met extra hoge commissies naar de markt gebracht) maakte 

Milken de best betaalde manager in de Verenigde Staten. Hij zou 

in die jaren naar verluidt 3 miljard dollar aan persoonlijke rijkdom 

hebben vergaard en jaarlijkse bonussen van rond de 500 miljoen 

dollar hebben opgestreken.

Slachtoffer van deze nieuwe aanpak waren gevestigde Amerikaanse 

ondernemingen. Het zittende management van deze ondernemin‑

gen moest na een overname meestal het veld ruimen. De herstruc‑

turering die daarop volgde, leidde vaak tot massale gedwongen 

ontslagen. Daarmee joeg Milken de gevestigde orde tegen zich in 

het harnas. Om die reden hielden veel gevestigde banken zich ver 

van de praktijken van Drexel. Milken werd al sinds de jaren zeventig 

kritisch gevolgd door de Amerikaanse financiële toezichthouder 

SEC, vooral omdat hij vaak de grenzen opzocht van wat legaal was. 

Volgens Milken hinderden de strenge wetten een vrije beweging en 

dus productieve aanwending van kapitaal.

De beurscrash van oktober 1987 maakte een einde aan de bloei‑

perio de voor junkbonds. Veel ondernemingen die met junkbonds 

waren gefinancierd, kwamen in de problemen. Junkbonds daalden 

net als aandelen scherp in waarde. Daarbij deden zich de eerste 

problemen voor op de Amerikaanse huizenmarkt, hetgeen de 

spaarbanken als de belangrijkste kopers van junkbonds in de pro‑

blemen bracht. Dit leidde tot een compleet verlies aan vertrouwen in 

junkbonds en een scherpe daling van de prijzen. 200 miljard dollar 

aan uitstaande leningen was vrijwel waardeloos geworden. Michael 

Milken werd hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gehouden.

De financiële crisis bracht bovendien tal van schandalen aan het 

licht, waaronder die van Ivan Boesky (die model stond voor Gordon 
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Gekko, in de Oliver Stone‑film Wall Street), een van de meest 

geruchtmakende corporate raiders uit die jaren. Boesky werd ver‑

oordeeld wegens fraude met aandelenhandel en voorkennis, maar 

wees daarbij ook op Milken, die met hem had samengewerkt. Dit 

leidde tot de arrestatie van Milken. Milken werd in maart 1989 aan‑

geklaagd wegens 98 gevallen van afpersing en fraude. Hij bekende 

schuld voor zes technische overtredingen van de effectenwetgeving, 

omdat de overheid ‘overweldigend bewijs’ zou hebben voor handel 

met voorkennis en andere misdrijven. Hij werd veroordeeld tot tien 

jaar gevangenisstraf, sociale dienstverlening en een geldboete van 

1 miljard dollar.

Volgens sommigen is Milken een regelrechte crimineel die zich over 

de ruggen van anderen schandalig heeft verrijkt. Volgens anderen 

was Milken gewoon te vernieuwend en te succesvol om vrienden te 

hebben, en werd hij het slachtoffer van velen die belang hadden bij 

de veroordeling van een publieke zondebok: ambitieuze openbare 

aanklagers (met name procureur Rudolph Giuliani, die zijn succes 

tegen Milken later kon gebruiken als opstap voor het burgemeester‑

schap van New York), gevestigde bankiers en ondernemers, politici 

en financieel toezichthouders die de crash van 1987 niet hadden 

kunnen voorkomen.

Milken werd na twee jaar vrijgelaten, kreeg kort daarna prostaat‑

kanker in een vergevorderd stadium, maar genas daarvan. Hij leidt 

nu verschillende stichtingen voor goede doelen, onder andere op het 

gebied van kankeronderzoek, en is oprichter van het Milken Insti-

tute, een in Washington gevestigde denktank die zich bezighoudt 

met economische en maatschappelijke kwesties.

Psychologie van het bedrog en de dynamiek van de zeepbel

De geschetste levensverhalen hebben een aantal opvallende ken‑

merken gemeen.

Om te beginnen is geen van de vijf zaken oorspronkelijk als zwendel 

of oplichting begonnen – hoogstens was het de bedoeling om snel 

rijk te worden, maar daar is op zich niets mis mee. Dit laatste was 

duidelijk het geval bij Ponzi, en ook Cornfeld maakte er al vanaf zijn 

jeugdjaren geen geheim van dat hij er in het leven op uit was om 

veel geld te verdienen. Krueger was een gedegen maar avontuurlijke 

ondernemer. Milken had een missie op basis van een wetenschap‑
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pelijk gefundeerd idee. Madoff was gewoon een ervaren beurs‑

handelaar die zijn kennis en ervaring gebruikte om vermogens van 

anderen te beheren. De oplichting ontstond in alle gevallen pas stap 

voor stap, vrijwel ongemerkt, als een aaneenschakeling van kleine 

en minder kleine morele compromissen.

Innovatie speelt in vrijwel alle gevallen een belangrijke rol. Ponzi 

had gewoon een slim plan. Alle andere ‘fraudeurs’ vielen op doordat 

ze één, vaak meerdere, serieuze financiële vernieuwing tot stand 

brachten. Krueger, Cornfeld, Milken en Madoff waren allen pioniers 

op hun terrein. Dit zorgde ervoor dat ze lange tijd ongestoord hun 

gang konden gaan. Nieuwe producten (ook financiële producten) 

hebben vaak nog ontwerpfouten, de infrastructuur is er nog niet op 

toegesneden, en er zijn geen wettelijke regels om schadelijke effec‑

ten tegen te gaan. Evenmin zijn er deskundigen die kunnen nagaan 

wat er werkelijk aan de hand is. Dit alles kan leiden tot euforie, 

overdrijving en ook zwendel.

Alle hiervoor besproken fraudeurs waren sociaal vaardige, talent‑

volle verkopers en onderkenden het belang van een goede public 

relations. Ieder op zijn eigen manier. Ponzi had de charme en fan‑

tasie van een archetypische oplichter. Krueger onderhield op hoog 

niveau relaties – een ondernemer met de allure van een staatsman. 

Zowel Cornfeld als Milken kweekte goodwill met groots opgezette 

congressen over economisch‑maatschappelijke thema’s. Cornfelds 

IOS draaide op een uitgekiende marketing, die op deze manier in 

Europa nog nooit op beleggingsproducten was toegepast. Madoff 

wist vertrouwen te wekken door het sociale aanzien dat hij genoot, 

en zijn discretie als het ging over zijn vermogensbeheeractiviteiten – 

zijn ontoegankelijkheid maakte hem aantrekkelijk.

Maar de bedrieger is niet de enige schuldige. Bedrieger en bedro‑

gene vormen vaak een symbiotische relatie. Bedrog heeft meerdere 

gezichten. Het kan bij de bedrogene gestoeld zijn op onwetendheid, 

maar ook op menselijke zwakheden als goedgelovigheid, hebzucht 

of ‘doen wat anderen ook doen’. Kindleberger (1996, p. 69) gelooft 

zelfs dat bedrog ten principale vraaggedreven is: ‘We believe that 

swindling is demand‑determined, following Keynes’ law that 

demand determines its own supply rather than Say’s law that supply 

creates its own demand.’ Hebzucht creëert volgens Kindleberger 

sufferds die erom vragen bedrogen te worden – en het creëert slim‑

meriken die daarop inspelen.
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Signalen dat er iets niet helemaal klopt, kunnen vervolgens lange 

tijd worden genegeerd, simpelweg omdat mensen niet kunnen of 

willen geloven dat ze op zo’n grote schaal worden opgelicht. Een 

vorm van collectieve schaamte of gebrek aan voorstellingsvermogen 

om de reikwijdte van het eventuele schandaal te kunnen doorzien. 

Krugman (2008) wijst in dit verband ook op de ‘aangeboren neiging’ 

– zelfs bij de autoriteiten – om mensen die veel geld verdienen, 

succesvol zijn en macht hebben, te aanbidden en te geloven dat ze 

het goed doen.

Naast de psychologie van de bedrieger en de bedrogene is er ook 

nog een aparte rol voor de omstandigheden. Volgens Braudel 

(1979) staan gebeurtenissen nooit op zichzelf. Gebeurtenissen 

zijn de resultante van twee onderliggende bewegingen: lange‑

termijnveranderingen (trendmatige of structurele ontwikkelingen) 

en bewegingen van op‑ en neergang die zich over het verloop van 

enkele tot enkele tientallen jaren afspelen. Financiële schandalen 

zijn hier geen uitzondering op. Het verloop ervan is in veel gevallen 

onlosmakelijk en volgens een vast patroon verbonden met de op‑ 

en neergang van de financiële markten. Zwendel ontstaat vaak in 

perioden van economische voorspoed en optimisme en bij opgaand 

tij op de financiële markten. Soms liggen zwendelpraktijken zelfs 

mede aan de basis van de euforie. Het gaat goed zolang de koersen 

omhooggaan, de winsten stijgen, mensen erin blijven geloven en er 

geld in overvloed voorhanden is. Pas wanneer het tij keert, ontstaat 

er een nieuwe situatie. Bij laag water komen zaken aan het licht die 

eerder verborgen waren.

Dit alles is onlosmakelijk verbonden met de collectieve psychologie 

van de markt, die ook aan golfbewegingen onderhevig is. In een 

opgaande markt overheerst vertrouwen en worden alle betrokkenen 

gedreven door eenzelfde ‘hausse‑virus’. Er is sprake van collectieve 

hebzucht en verblinding door de macht van het snelle geld. Niet 

alleen bij de bedriegers en bedrogenen, maar ook bij de pers en bij 

de autoriteiten. In een neergaande markt krijgt wantrouwen de 

boventoon. John Kenneth Galbraith (1954) formuleerde dit in zijn 

boek over de crash van 1929 als volgt: ‘Within a few days, something 

close to universal trust turned into something akin to universal 

suspicion.’

Zelfs de behoefte aan regulering kan zich niet onttrekken aan 

de dynamiek van de markt. In perioden van voorspoed groeit de 

behoefte aan liberalisering, het oprekken van de regels, het vergro‑
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ten van vrijheid. De kans op winst is immers groter dan op verlies 

als men buiten de bestaande kaders treedt. Maar als het keerpunt 

eenmaal is bereikt, ontstaat het tegenovergestelde beeld, en krijgt de 

roep om meer regels en strenger toezicht de overhand. De reactie op 

de huidige crisis is daarop geen uitzondering. Zowel bij  Cornfeld als 

bij Milken en Madoff wilden of konden toezichthouders lange tijd 

niet in actie komen  – ondanks signalen dat er iets niet in de haak 

was. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn wat Johnson (2009) 

noemt de ‘Wall Street‑Washington corridor’. Jaren van hoogcon‑

junctuur hebben ertoe geleid dat de financiële industrie in haar 

denken en doen en in de persoonlijke sfeer (Madoff werd bijvoor‑

beeld geregeld door Washington geconsulteerd) greep op de politiek 

en beleidsmakers heeft gekregen. Deze ‘cult of finance’ tastte de 

onafhankelijkheid en dus ook de slagkracht van beleidsmakers en 

toezichthouders aan, aldus Johnson. Maar uiteindelijk keert de 

wal het schip. De ‘Krueger crash’ gaf een belangrijke aanzet tot de 

oprichting van de financieel toezichthouder SEC. De ontmaskering 

van Cornfeld leidde tot het Europese toezicht op beleggingsfondsen. 

En ook de veroordeling van Milken en Madoff was voor toezichthou‑

ders reden om de eigen rol kritisch te gaan bezien. Daarmee ontstaat 

een collectieve verantwoordelijkheid die niet op de bedrieger alleen 

kan worden afgeschoven.
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De kredietcrisis en de lessen 
van Kondratieff

Een doemscenario

E. Mecking∗

Het ergste moet nog komen. Voor de gemiddelde burger begint de 

crisis nu pas. De wereld staat een economische depressie te wachten 

vergelijkbaar met die in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Kon‑

dratieff‑cyclus en de overduidelijke overeenkomsten tussen de jaren 

twintig en dertig van de vorige eeuw en de afgelopen drie decennia 

wijzen daarop.

De financiële crisis is wereldwijd overgeslagen van de banken naar 

de echte economie. Banken lenen nog steeds weinig geld uit, met 

als gevolg dat nu ook bedrijven en burgers steeds vaker de dupe 

worden van hun hebzucht en falen in de afgelopen jaren. Daardoor 

verkeren zowel de Verenigde Staten als Japan en Europa al enige tijd 

in een recessie. De ergste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. 

Een wereldwijde recessie en een mondiale kredietcrisis zijn beide 

even unieke als destructieve verschijnselen. Samen vormen zij een 

dodelijke cocktail. De ongekend grote vraaguitval en opdroging van 

krediet zal leiden tot een recessie in het kwadraat – een deflatoire 

depressie. Wereldwijd proberen overheden het tij te keren door 

financiële steunmaatregelen te nemen. Dit stimuleert de economie 

tijdelijk. Maar als binnenkort het effect is uitgewerkt en blijkt dat de 

problemen niet zijn opgelost, maar de overheden wel zitten opgeza‑

deld met gigantische schulden die moeten worden afbetaald, dan 

zal de economie haar neerwaartse trend weer voortzetten.

∗�Drs. Eric Mecking studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkt 
in het bedrijfsleven als informatiespecialist. Hij is auteur van Deflatie in aantocht. De 
historische achtergronden van de kredietcrisis en de komende grote depressie (2005, 
uitg. Mets & Schilt). Ook publiceerde hij in 2006 het boek Het drama van 1918. Over de 
Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin (uitg. Mets & Schilt).
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Kondratieff

Dit doemscenario baseer ik vooral op de lange conjunctuurgolf 

van de Russische econoom Nikolai Dimitrievitsj Kondratieff (1892‑

1938), die de goederenprijzen en het investeringsgedrag vanaf eind 

achttiende tot begin twintigste eeuw analyseerde en hierin een con‑

stante, zichzelf herhalende golfbeweging zag.

Kondratieff bestudeerde de Franse, Engelse en Amerikaanse eco‑

nomieën en constateerde dat deze zich hadden ontwikkeld volgens 

een telkens terugkerende cyclus van lange conjunctuurgolven. 

Het stijgende deel van elke golf kenmerkte zich door langdurige 

economische groei, onderbroken door korte recessies. Het dalende 

deel van de golf werd gekenmerkt door langdurende economische 

stagnatie, afgewisseld met korte oplevingen. De eerste cyclus 

duurde van ongeveer 1782 tot 1844, de tweede van 1844 tot 1896, en 

de derde was rond 1896 begonnen en was volgens Kondratieff in de 

jaren twintig al bezig neerwaarts te bewegen. In 1928 werd Kondra‑

tieff uit zijn ambt gezet bij het conjunctuurbureau in Moskou en 

gevangen genomen, waarna hij in 1938 door een vuurpeloton werd 

geëxecuteerd.

Een jaar later was het de Oostenrijks‑Amerikaanse econoom Joseph 

Schumpeter, die in zijn beroemde boek Business cycles niet alleen 

de naam van Kondratieff aan de lange golf verbond, maar deze ook 

verklaarde. De lange golven ontstonden volgens hem vooral door 

een cluster van baanbrekende innovaties. Hiermee bedoelde hij de 

toepassing van uitvindingen, waardoor nieuwe takken van indus‑

trie ontstonden die de economie fundamenteel zouden veranderen.

Het cluster van basisinnovaties en de hiervoor vereiste infrastructu‑

rele investeringen vormden de motor van de opwaartse bewegingen: 

de textielindustrie, stoomkracht, havens en kanalen in de eerste 

Kondratieff‑golf, de spoorwegen, metaalindustrie, stoomschepen, 

gasverlichting en telegraaf in de tweede. Ten slotte de elektrotech‑

niek, aardolie‑ en auto‑industrie in de derde. Op het moment dat 

Schumpeter dit schreef, verkeerde de economie nog steeds in een 

crisis, in de neerwaartse Kondratieff‑golf. De grote vraag bleef 

natuurlijk wanneer de omslag zou plaatsvinden en de golf weer zou 

gaan stijgen. Schumpeter liet zich daar niet over uit. Hij stelde alleen 

dat in de toekomst de opwaartse golven sterker en de neerwaartse 

golven minder diep zouden worden.
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Interpretatie van de cyclus

Het bestaan van de Kondratieff‑cyclus is in de economische weten‑

schap wel erkend, maar over de interpretatie ervan bestaat weinig 

eenstemmigheid. Ten eerste wat betreft de omslagen die zich over 

meerdere jaren kunnen uitspreiden. Een omslag is bijna altijd een 

proces dat zich geleidelijk, als een olievlek, over de economie ver‑

spreidt. Ten tweede de tijdsduur van de golven. Sommigen gaan uit 

van een vaste duur, maar volgens de meesten is er geen sprake van 

eenzelfde tijdsduur, maar variëren de golven in lengte van gemid‑

deld vijftig tot zestig jaar. En zelfs daarover bestaat discussie. Ten 

derde doen de lange golven zich op verschillende economische ge‑

bieden voor, met elk hun eigen kenmerken wat omslag en tijdsduur 

betreft.

Kortom, de Kondratieff‑cyclus wordt op meerdere manieren 

uitgelegd. Reden waarom veel economen weinig ophebben met de 

Kondratieff‑theorie. Ten onrechte, naar mijn mening. Ik denk dat 

de Kondratieff‑golf een grote voorspellende waarde bezit voor het 

verloop van de economie op lange termijn. Ik ben het dan ook met 

Schumpeter eens, die meende dat de Kondratieff‑golf ‘the single 

most important tool in economic forecasting’ is. Alleen denk ik 

dat we dan, net als Kondratieff zelf, onze aandacht vooral moeten 

richten op het monetaire aspect van de prijzen.

De economen die zich wel met de Kondratieff‑theorie bezighouden, 

gaan er min of meer van uit dat de vierde cyclus omstreeks 1949 is 

begonnen met de opwaartse golf door de ontwikkeling van de petro‑

chemie en de plastic‑industrie. De grote vraag is echter waar en in 

welke Kondratieff‑golf we ons nu bevinden. Volgens de economen 

Jaap van Duijn en Alfred Kleinknecht – in Nederland de belangrijk‑

ste kenners van de Kondratieff‑theorie – begon de dalende golf met 

de oliecrisis van 1974 en eindigde de cyclus eind jaren tachtig. Van 

Duijn en Kleinknecht gaan ervan uit – geheel gebaseerd op de inno‑

vatietheorie van Schumpeter – dat begin jaren negentig een nieuwe, 

vijfde cyclus is begonnen met de opkomst van de informatie‑ en 

communicatietechnologie (ICT). Deze snelgroeiende technologieën 

zullen de economie laten voortbloeien. Beiden stellen dat we nog 

maar net halverwege de opgaande fase zitten en dat de opwaartse 

golf over circa tien jaar is afgelopen en de neergang pas begin jaren 

twintig zal inzetten. Van Duijn is zo overtuigd dat we ons in de vijfde 

opwaartse golf bevinden, dat hij het aandurfde om eind 2007 te 
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verklaren dat de huizencrisis in de Verenigde Staten zou meevallen 

en zelfs dat we in 2008 de kredietcrisis vergeten zouden zijn!

In 2005 stelde ik al in mijn boek Deflatie in aantocht dat ik het vol‑

ledig oneens ben met de golftelling van Van Duijn en Kleinknecht. 

Dat we ons niet in een opwaartse vijfde golf bevinden, maar in de 

eindfase van de vierde golf, en we ons moesten voorbereiden op bar 

slechte tijden.

Er zijn drie redenen waarom ik destijds tot deze geheel verschillende 

conclusie kwam. Ten eerste geloof ik niet dat de innovatietheorie 

van Schumpeter de enige en volledige verklaring is waarop de Kon‑

dratieff‑cyclus gebaseerd en gefaseerd kan worden, wat Van Duijn 

en Kleinknecht wél doen. Dat bijvoorbeeld in de eerste, dalende golf 

van ongeveer 1814 tot 1844 geen sprake zou zijn geweest van inno‑

vaties, klinkt weinig overtuigend. Want juist in deze periode vond in 

Groot‑Brittannië de industriële revolutie plaats. Datzelfde geldt voor 

de neerwaartse golf die begon rond 1920. Deze tijd kenmerkte zich 

juist door de opkomst van de film, radio, auto en het vliegtuig.

Ten tweede hadden volgens Kondratieff de golven zich vooral 

voorgedaan bij de prijzen en niet zozeer in de productiesfeer. 

Schumpeter sprak daarom van een monetair complement bij 

innovaties, maar hij heeft hieraan veel te weinig waarde toegekend, 

terwijl de Kondratieff‑golven juist het duidelijkst zijn waar te nemen 

op monetair gebied: bij de geldgroei, de prijzen en de rente. Ik denk 

daarom dat we, net als Kondratieff zelf, daar onze aandacht op 

moeten richten. Zo zijn in de rentepercentages op de kapitaalmarkt 

duidelijk vier Kondratieff‑golven te herkennen. Worden de toppen 

omstreeks 1815, 1860, 1920 en 1980 bereikt, de bodems van de cycli 

vallen rond 1830, 1890 en 1950: intervallen van zestig jaar. Trekken 

we deze lijn door, dan zou de volgende bodem rond 2010 moeten 

worden bereikt. Dit betekent dus dat we nog meer laagterecords 

op de kapitaalmarktrente kunnen verwachten, hoewel bijna geen 

enkele econoom hiervan uitgaat. Maar ook dat we niet aan het begin 

van een opwaartse vijfde golf zitten, maar aan het einde van de 

vierde golf.

En ten slotte de belangrijkste reden, namelijk dat de overeenkom‑

sten tussen de tijdvakken 1920‑1929 en 1980‑2000 zo overduidelijk 

zijn, dat ik alleen al op basis hiervan durf te voorspellen dat we 

een crisis net als in de jaren dertig van de vorige eeuw tegemoet 

gaan. Beide tijdvakken vormen binnen de Kondratieff‑golf de 

herfstperio de, die gevolgd wordt door de winterperiode.
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Immers, in navolging van Schumpeter kan elke Kondratieff‑cyclus 

worden onderverdeeld in vier perioden. Om de logische, onomkeer‑

bare volgorde te benadrukken worden deze perioden vergeleken 

met de vier jaargetijden, en worden daarom ook wel seizoenen 

genoemd. Net als in de natuur staat bij Kondratieff de volgorde van 

de seizoenen vast. Monetair gezien begint de lente met inflatie, 

gevolgd door stagflatie in de zomer, dan desinflatie in de herfst en 

deflatie in de winter. Niet alleen kan de totale duur van de cyclus 

variëren, van vijftig tot zestig jaar, maar daarbinnen is ook de lengte 

van elk seizoen variabel. Het belangrijkste criterium is echter dat 

elk seizoen zijn eigen kenmerken heeft, en dat die bepalen in welke 

fase we zitten van de Kondratieff‑golf. En daarbij moeten we nu 

denken aan de voorbije herfst en de reeds begonnen winter van de 

Kondratieff‑cyclus.

De vier seizoenen

Lente

Dit is de opbouwfase die gepaard gaat met inflatoire groei, vooral 

in de productie‑ en consumentenprijzen. Bedrijven hebben weinig 

concurrentie te duchten vanwege de liquidatie in de voorafgaande 

periode en kunnen daarom de prijzen verhogen. Zij hebben geen 

schulden (meer) en de aandelenkoersen hebben een lage koers/

winstverhouding. De economie groeit en de prijzen stijgen lang‑

zaam. Consumenten betalen contant, bang als ze zijn om geld te 

lenen en schulden te maken. De inflatieverwachting blijft laag. 

Oudere ondernemers hebben nog geen vertrouwen in de economie, 

want de schrik van de afgelopen crisis zit er nog goed in. Zij breiden 

hun productiecapaciteit niet uit, omdat ze verwachten dat de eco‑

nomie weer in een depressie zal terugvallen. Jonge ondernemers 

echter breiden wel uit en winnen aan marktaandeel.

Aangezien de maatschappij meer dan een decennium deflatie 

heeft gehad, is de vraag lange tijd zeer laag gebleven, waardoor te 

veel productiecapaciteit is afgestoten en gesaneerd. Mensen zijn 

weer geneigd om duurzame producten aan te schaffen, omdat ze 

goedkoop en aan vervanging toe zijn. De economie trekt aan. De 

werkloosheid daalt verder; lonen en prijzen stijgen vanwege de 

lichte inflatie. Langzaam maar zeker beginnen schulden weer toe 
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te nemen. Aan het eind van de lenteperiode staan ze weer op een 

relatief hoog niveau. Een oorlog luidt definitief het eind van de lente 

in. De laatste lenteperiode was van 1949 tot 1966, het jaar waarin de 

oorlog in Vietnam begon te escaleren.

Zomer

Dit is de consolidatiefase. De economie groeit verder, maar prijzen 

en lonen nemen sneller toe. Het gevolg is een periode van ‘stagflatie’, 

dat wil zeggen een economische stagnatie (weinig tot geen groei) 

met hogere inflatie. De inflatie neemt toe en de economische groei 

af. De stagflatie wordt structureel van aard. De centrale bank be‑

perkt de geldhoeveelheid om de almaar toenemende inflatie tegen 

te gaan. Recessies zijn het gevolg. Maar omdat consumenten geld 

blijven uitgeven en steeds meer krediet opnemen – vooral voor wo‑

ninghypotheken – als tegenwicht voor de geldontwaarding, blijven 

de ondernemers doorgaan met het vergroten van hun productie‑

capaciteit.

Inflatie en rente stijgen tot ongekende hoogte. Dan trapt de centrale 

bank op de monetaire rem en wordt de economie getroffen door 

de ernstigste recessie in decennia. Zij tast het vertrouwen in de 

economie ernstig aan. De productiviteit daalt en de werkloosheid 

stijgt. Dit luidt het einde in van de zomer. Dat was rond 1980, toen 

de inflatie een hoogtepunt en de wereldeconomie een dieptepunt 

bereikte.

Herfst

Dit is de expansiefase. De economie groeit moeizaam en de inflatie 

die aan het begin zeer hoog is, wordt trendmatig minder, waardoor 

men spreekt van desinflatie. Daardoor begint de rente stevig te da‑

len en kunnen centrale banken de geldhoeveelheid sterk verhogen 

om de economie te stimuleren. Wat de overheden op hun beurt doen 

door de belastingtarieven drastisch te verlagen. Dit resulteert wel in 

een gigantische groei van de geldhoeveelheid, die speculatie uitlokt 

en enorme prijsstijgingen in aandelen, obligaties en onroerend goed 

veroorzaakt, die daardoor absolute recordniveaus bereiken. Omdat 

het geld niet langer naar goederen gaat, wordt de desinflatie steeds 

sterker en kan de rente almaar verder dalen.



72 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 6, 2009

Centraal in deze perioden is het ontstaan van nieuwe productie‑

vormen en nieuwe beroepen: in de jaren twintig door de opkomst 

van de auto, film en radio, en in de jaren tachtig en negentig door 

de computer en het internet. Deze vernieuwingen leiden tot groot 

vertrouwen in de economie, die almaar doorgroeit. Alles gaat goed 

en alles is mogelijk. Een ‘ideale’ situatie. Er ontstaat dan ook een 

algemeen beeld dat er een nieuw tijdperk is aangebroken: een gou‑

den tijd van structurele, hoge economische groei, die de conjunc‑

tuurcycli, recessies en werkloosheid permanent zal uitbannen. Veel 

economen spreken daarom in de jaren twintig van de vorige eeuw 

over ‘a New Era’ en in de jaren negentig over ‘a New Economy’.

Door dit ongekende – hoewel onterechte – vertrouwen zijn vooral 

consumenten en bedrijven bereid torenhoge schulden aan te gaan. 

Er treedt steeds meer concentratie van rijkdom op, waardoor een 

steeds groter deel van de bevolking, in verhouding, steeds armer 

wordt en de vraag naar leningen toeneemt. Daardoor worden 

banken gedwongen steeds meer leningen te verstrekken aan steeds 

minder kredietwaardige klanten, die bovendien steeds meer geld 

kwijt zijn aan de rente die ze moeten betalen. Wat hun financiële 

positie verzwakt. Tot de private en publieke schuld, in verhouding 

tot de inkomsten, een maximale hoogte bereikt. Dan is de onbalans 

in de economie, op de aandelenbeurzen en huizenmarkten zo groot 

dat economen – altijd achteraf – spreken van een bubbel of zeepbel, 

waarbij de expansie haar plafond heeft bereikt. Kenmerk van een 

zeepbel is dat er maar het minste of geringste hoeft te gebeuren of 

hij spat uit elkaar.

Aan de opgaande spiraal van toenemende en elkaar versterkende, 

op krediet gebaseerde, economische groei, investeringen en 

aandelenkoersen kwam in 1929 en in 2000 abrupt een einde door de 

crash van de aandelenbeurzen, vooral Wall Street. Toen de aan‑

delenkoersen kelderden, de economie instortte en de zeepbel was 

doorgeprikt, begon iedereen in te zien dat de verwachtingen irreëel 

waren geweest, dat het sprookje uit was uit en de ‘New Economy’ 

een waanvoorstelling was gebleken.

De overeenkomsten tussen de herfstperioden in de Kondratieff‑golf 

van 1920‑1929 en 1980‑2000 zijn talrijk en treffend. Op de herfst‑

periode volgt de winterperiode. Na de ‘New Era’ van de jaren twintig 

volgde uiteindelijk de depressie van de jaren dertig. Na de ‘New 

Economy’ van de jaren negentig zal ook nu een depressie volgen.
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Winter

Dit is de neergaande fase: de liquidatiefase. In deze tijd wordt een 

eind gemaakt aan de excessen uit de voorgaande periode. De eco‑

nomische groei gebaseerd op krediet, slaat om in krimp. De prijzen 

beginnen zelfs te dalen. Het is een natuurlijke reactie op de onver‑

antwoorde speculatie uit de herfstperiode. Dan wordt ook duidelijk 

dat er sprake is geweest van grootscheepse fraude, die leidt tot grote 

financiële schandalen en ondermijning van het vertrouwen in de 

top van de financiële en industriële wereld.

De vele schulden worden noodgedwongen geliquideerd. Tal van 

bedrijven, instellingen en personen zullen hun schuldverplichtin‑

gen niet kunnen nakomen. Zij worden failliet verklaard door hun 

schuldeisers, die zo een deel van de vorderingen kunnen verhalen. 

Dit leidt tot een groot en langdurig ineenkrimpen van de economie: 

een depressie. Met alle sociale gevolgen van dien.

Deze periode kent drie deelfasen. De eerste is wanneer de aande‑

lenkoersen en de nationale economieën in elkaar zakken en de 

werkloosheid sterk toeneemt.

Centrale banken reageren hierop door de rente drastisch te verlagen 

en overheden door stimuleringsmaatregelen af te kondigen. Deze 

leiden naar de tweede deelfase, waarin de aandelenbeurzen en de 

economie een tijdelijk herstel doormaken.

Omdat het herstel kunstmatig is, zal het niet duurzaam blijken te 

zijn. Als dit besef doordringt, dan is de derde deelfase – de echte 

liquidatiefase – aangebroken. De economie krimpt opnieuw en 

de werkloosheid stijgt verder. De krediethoeveelheid neemt af, de 

koopkracht daalt en consumenten hebben minder geld te besteden. 

Het vertrouwen in de economie daalt verder. Aandelenkoersen 

zakken opnieuw als bakstenen en bereiken nieuwe dieptepunten. 

Huizen dalen in prijs. Het algemene prijsniveau daalt zodanig dat 

deflatie ontstaat. Consumenten gaan meer sparen en stellen hun 

aankopen uit omdat zij weten dat goederen goedkoper worden. Er 

ontstaat een neerwaartse spiraal door een daling van de produ‑

centen‑, consumenten‑ en onroerendgoedprijzen. Dit leidt tot een 

groot aantal faillissementen en een ineenstorting van het financiële 

systeem gebaseerd op de dollar. Landen beginnen stilletjes met het 

instellen van handelstarieven om hun thuismarkten te beschermen 

tegen de teruglopende vraag naar goederen. Valuta’s worden gede‑

valueerd. Veel opgebouwde (papieren) rijkdom wordt vernietigd, 
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zodra de reële financiële middelen verdwijnen, doordat het krediet 

ernstig is beperkt. Beleggers vluchten uit valuta’s van landen die 

te maken hebben met de ergste excessen, vooral die van de Ameri‑

kaanse dollar. Deze periode wordt gekenmerkt door deflatie.

Winter tot 2015

Wanneer het consumentenvertrouwen op het dieptepunt is aan‑

gekomen, daalt ook het vertrouwen in het banksysteem tot het 

uiterste. De sociaal‑maatschappelijke orde loopt mede door de 

torenhoge werkloosheid en criminaliteit gevaar totaal ontredderd 

te raken. De laatste winterperiode duurde van 1929 tot 1949. De 

huidige winter is begonnen in 2000 en zal aanhouden tot 2015 en 

misschien zelfs langer.

In 1929 tuimelden de aandelenkoersen op Wall Street gedurende 

de eerste fase, waarna in 1930 ongeveer de helft van het verlies 

werd goedgemaakt in de tweede fase. Halverwege dat jaar begon de 

depressie pas echt, toen – tijdens de derde fase – de aandelenkoersen 

weer daalden, de economie opnieuw wereldwijd inzakte, de Ameri‑

kaanse dollar en het Engelse pond circa 40% in waarde daalden, het 

protectionisme de kop opstak, en in de Verenigde Staten ongeveer 

9.000 van de 25.000 banken failliet gingen. Hetzelfde proces voltrekt 

zich nu min of meer opnieuw.

In 2000 crashten de aandelenkoersen op de belangrijkste beurzen 

in de wereld. Net als in 1930 herstelden ze zich in de tweede fase 

van 2003‑2007. Dat dit economische herstel veel langer duurde dan 

toen, kwam door de nooit eerder vertoonde wereldwijde krediet‑ en 

speculatiegolf. Die zorgde voor uitstel, maar niet voor afstel van 

executie. Integendeel. Hoe groter de zeepbel wordt opgeblazen, 

hoe meer lucht erin komt en des te meer lucht er ontsnapt als de bel 

knapt. Hoe groter de speculatiezucht, hoe groter de risico’s en hoe 

groter de verliezen zullen worden.

De centrale banken bestreden de diepe recessie door de rente naar 

absurd lage niveaus te laten dalen. In Europa ging de rente naar 2% 

en in de Verenigde Staten zelfs naar 1%. Doordat het rentepercen‑

tage lager was dan de inflatie was er sprake van gratis geld lenen. 

De Amerikanen begonnen dan ook nog massaler op de pof te leven, 

van alles te kopen en spaarden helemaal niets meer. De aandelen‑

beurzen herstelden, evenals de economieën.
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Sterker nog, de geldgroei nam wereldwijd zulke grote vormen aan, 

dat er sprake was van een tsunami aan krediet, dat zijn uitweg vond 

in aandelen, obligaties, huizen, grondstoffen en edelmetalen, die 

allemaal sterk in prijs stegen.

Vanaf midden 2007 echter ging het mis toen de kredietcrisis uitbrak, 

waarmee de laatste – alles verwoestende – derde fase begon. In 

de Verenigde Staten zakten de huizenprijzen gemiddeld 20%, 

wereldwijd daalden de aandelenkoersen met de helft, kelderden 

de grondstofprijzen – vooral die van olie – en moesten banken vele 

honderden miljarden afschrijven, wat velen de kop kostte.

Er is alleen al in 2008 wereldwijd 50.000 miljard dollar verloren 

gegaan, door het putje gespoeld. Een bedrag even groot als het bruto 

nationaal product van alle landen ter wereld! Het grootste deel 

van het verlies werd op de aandelenmarkten gemaakt: ruim 28.000 

miljard dollar. En deze gigantische kapitaalvernietiging gaat nog 

steeds door. De angst regeert en iedereen houdt de hand op de knip. 

Burgers geven geen geld meer uit en bedrijven investeren niet meer. 

Speculeren is uit, sparen is in. Deze bestedingsuitval heeft een 

verlammend effect op de economie. Want nog minder consumptie 

betekent nog minder productie, nog meer werkloosheid enzovoort.

De overheden kunnen daar weinig tegen doen. Zij hebben met hun 

reddingsacties hooguit gezorgd voor een tijdelijk en kunstmatig her‑

stel. En daarmee wat tegenwicht geboden aan deze kapitaalvernieti‑

ging en aan de ongehoord grote vraaguitval. In de Verenigde Staten 

bijvoorbeeld krimpt de economie nog steeds, hoewel de overheid er 

dit jaar 1.600 miljard dollar in heeft gepompt. De overheidsmiddelen 

hebben intussen hun grens bereikt. De kredietwaardigheid van de 

overheid staat nu op het spel en burgers stellen steeds meer vragen 

bij haar optreden. De huizen‑ en aandelenmarkten zullen verder 

dalen en nog veel meer banken – vooral omdat nog zoveel kapitaal 

moet worden afgeschreven – in hun val meesleuren. De wereldeco‑

nomie stort in elkaar en veroorzaakt zo een economische depressie.

De desinflatie van de afgelopen decennia slaat om in deflatie: het 

tegenovergestelde van inflatie. Alles wordt dan goedkoper: aande‑

len, grondstoffen en huizen. De consumentenprijzen dalen, geld 

wordt vanzelf meer waard en schulden worden dan automatisch 

groter, en daardoor onaflosbaar. Als de prijzen dalen – wat wereld‑

wijd in sneltreinvaart gebeurt – wachten mensen met aankopen 

doen, want alles wat ze vandaag kopen, zal morgen goedkoper 

zijn. Dat betekent minder productie, hogere werkloosheid en 
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salaris verlagingen. Als die negatieve spiraal eenmaal in werking 

is getreden en in het collectieve bewustzijn is neergedaald, dan is 

het vertrouwen helemaal zoek en helpt weinig meer. Zelfs niet een 

verlaging van de rente naar 0%.

Dan zal blijken dat de overheden nog weinig kunnen doen en de 

aandelenbeurzen, huizenmarkten en de wereldeconomie komend 

decennium nieuwe, ongekende dieptepunten bereiken. Dit zal 

gepaard gaan met grote sociale en maatschappelijke onrust. De 

geschiedenis van de jaren dertig zal ons hierbij als leidraad kunnen 

dienen. Het is daarom zinnig komende jaren wat minder te vertrou‑

wen op het oordeel van politici en economen en wat meer op dat van 

historici.
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Wie is verantwoordelijk voor de 
financiële crisis?

B. Unger∗

Economen en beleidsmakers zijn het er in meerderheid over eens dat 

het instorten van de Amerikaanse woningmarkt de financiële crisis 

van 2008 heeft veroorzaakt.

Maar wie is er verantwoordelijk voor de crisis? Daarvoor hebben we 

in de afgelopen maanden een veelheid aan verklaringen gekregen, 

waarvan er, denk ik, niet één is die de crisis afdoende verklaart. 

Ik zal in het navolgende eerst de meest genoemde oorzaken van 

de financiële crisis weergeven, en daarna ingaan op de rol van de 

economen en de gangbare economische theorie. Deze zijn er mede 

voor verantwoordelijk dat de financiële markten zich hebben kun‑

nen verzelfstandigen en dat een andere belangrijke verklaring voor 

de crisis, namelijk de ongelijke verdeling van inkomen, tot op heden 

in Nederland weinig aandacht heeft gekregen. Dit houdt ook in dat 

saneringsmaatregelen die de inkomensverdeling niet zichtbaar 

verbeteren, op den duur geen resultaat zullen boeken.

De meest genoemde oorzaken van de financiële crisis

Een verkeerd monetair beleid van de Verenigde Staten wordt het 

meest genoemd als oorzaak van de crisis. Alan Greenspan, pre‑

sident van de Amerikaanse Centrale Bank, zou verantwoordelijk 

zijn voor een tragedie van vergissingen (Buiter, 2008). Zo verlaagde 

hij de Amerikaanse discontovoet, een maatregel die niet tot meer 

investeringen leidde, maar tot overmatige liquiditeit van banken, 

die zich dan gedwongen zagen riskantere leningen te verstrekken. 

Ook interpreteerde hij de Amerikaanse inflatiecijfers onjuist. Van 

een dalend prijsniveau, dat Greenspan met zijn beleid van lage rente 

en stimuleren van investeringen wilde afremmen, was, als gevolg 

van grondstoffenspeculatie en duurdere grondstoffen, helemaal 

∗�Prof. dr. Brigitte Unger is hoogleraar economie van de publieke sector bij de Utrecht 
School of Economics. 
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geen sprake. Volgens Willem Buiter ging hij uit van een onjuist in‑

flatiepercentage, namelijk het kerninflatiepercentage, dat niet de 

grondstofprijzen omvat. Ook zou hij de toevloed van liquide mid‑

delen in de Amerikaanse economie door Aziatische investeringen in 

de dollar hebben onderschat. Buiter noemt in totaal acht van zulke 

fouten van Greenspan, die tot de financiële crisis hebben geleid.

Onder anderen George Soros meent dat niet Greenspan, maar het 

winstbejag van de banken de oorzaak van de crisis zou zijn: ‘The 

salient feature of the current financial crisis is that it was not caused 

by some external shock like OPEC raising the price of oil. (...) The 

crisis was generated by the financial system itself’ (Soros geciteerd 

in Skidelsky, 2008). Banken zijn nonchalant geweest in het verstrek‑

ken van hypotheken, wetende dat werkloze debiteuren een derge‑

lijke hypotheek, die vaak twee tot drie jaar rente‑ en aflossingsvrij is, 

ook later nooit terug zullen kunnen betalen. Omdat banken echter 

speculeerden op almaar stijgende huizenprijzen, konden ze in geval 

van uitblijven van betaling van de hypotheek door de debiteur, 

winst maken door middel van dwangverkoop van het huis, tegen 

een prijs hoger dan de verstrekte hypotheek. Banken hebben willens 

en wetens leningen verstrekt aan debiteuren die niet in staat waren 

deze af te lossen.

Weer anderen stellen de ratingbureaus verantwoordelijk voor de 

crisis. Ze zouden producten een hogere kredietwaardigheid hebben 

gegeven, terwijl ze uiterst riskant waren. Al in 2004 zou de FBI de 

toenmalige regering geattendeerd hebben op gevallen van bedrog 

op de Amerikaanse hypotheekmarkt, zonder dat dit tot nader 

onderzoek leidde. Ratingbureaus zouden, tegen beter weten in, de 

vaak samen met banken ontwikkelde samengestelde producten 

een hoge rating hebben gegeven, zonder de kredietwaardigheid 

van kredietnemers ooit te hebben getest. De gevolgen zijn bekend: 

samengestelde producten, beter bekend als giftige waardepapieren, 

werden wereldwijd en vooral door Europese banken en special 

purpose vehicles gekocht (Mozart, 2009).

Naast Greenspan, het winstbejag van de banken en criminele 

of incompetente ratingbureaus worden ook brutale krediet‑

nemers en onbekwame of overbelaste toezichthouders genoemd. 

Ook verkeerde incentives (Theeuwes, 2008) en vooral verkeerde 

 beloningsprikkels voor bankmanagers, of te grote banken (Van Wit‑

teloostuijn, 2009) worden genoemd.
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De schuldvraag is om twee redenen relevant. Enerzijds om een 

duidelijke oorzaak te kunnen aanwijzen en de schuldigen ter ver‑

antwoording te kunnen roepen, en anderzijds om adequate politiek‑

economische maatregelen te kunnen nemen en het probleem van de 

crisis bij de wortels aan te pakken.

Hoewel alle voornoemde personen en groepen medeverantwoor‑

delijk zijn voor het ontstaan van de financiële crisis, vormt elk maar 

een klein radertje in het grote geheel. Ieder van hen heeft eigenlijk 

slechts geprobeerd zo goed mogelijk te overleven in een systeem dat 

steeds risicovollere ingrepen eiste. Greenspan wilde de economie 

stimuleren door middel van een lage rente, omdat hij een dreigende 

deflatie en een crisis wilde voorkomen. Banken wilden hun winst 

continueren, ratingbureaus en bankmanagers wilden evenzo hun 

inkomen maximeren. Ieder heeft binnen het bestaande systeem 

eigenlijk zeer rationeel gehandeld. Precies zoals de economische 

theorie het voorstelt.

De crisis is daarom niet ontstaan uit een plotselinge hysterie van de 

markten, maar uit het feit dat de som van afzonderlijke (rationele) 

beslissingen voor macro‑economische effecten kan zorgen, die 

uiteindelijk de financiële markt zelf hebben getroffen (en helaas ook 

vele anderen).

De bijdrage van economen aan een verklaring van de crisis

Hoe is het mogelijk dat er, ook al gedragen economische subjecten 

zich rationeel en volgens de economische theorie, een crisis ont‑

staat, terwijl de economische theorie wiskundig bewijst dat er geen 

crisis kan ontstaan? Zijn dan ook de economen schuldig aan de 

crisis? Zij hebben immers de economische beleidsmakers verkeerd 

geadviseerd, deels omdat zij lobbyisten voor de financiële markt 

zijn en door dezelfde markt worden betaald, deels omdat zij hun 

adviezen de afgelopen dertig jaar op volledig verkeerde modellen 

hebben gebaseerd (zie ook de recensie van het boek Op naar de vol-

gende crisis! door P.W. Zuidhof in dit themanummer). Leerstoelen 

voor financiën aan universiteiten worden vaak gesponsord door de 

financiële sector. En daar werden de modellen ontworpen die de 

werkelijkheid hebben laten vervagen (zie daar de beschuldigende 

vinger).



80 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 6, 2009

‘Kennis over financiële markten is binnen de overheidsbureaucratie deels 

verloren gegaan, omdat toezicht aan de financiële industrie en aan deels 

onafhankelijke toezichthoudende instellingen is gedelegeerd. Daar heeft de 

heersende economie een invloed als nergens anders in het economische veld. 

Deze instellingen zijn geïnfecteerd met het liberale en radicale marktdenken. 

Regulering van de financiële markt en van de economie zijn een onheilzame 

alliantie aangegaan. De mainstream economie heeft een wezenlijk aandeel in 

het veroorzaken van de crisis.’ (Mozart, 2009)

Vooral de geld‑ en macro‑economie van de laatste dertig jaar zouden 

een desastreuze doodlopende weg zijn geweest. Economen advi‑

seren politici, die de gecompliceerde modellen en schrik barende 

aannames erachter niet begrijpen. Buiter (2009) geeft als kritiek dat 

noch de nieuwe klassieke macro‑economische theorieën (Lucas, 

1995; Barro, 1977, 1989) met hun ‘efficient market  hypothesis’, noch 

de New Keynesian Economics (Mankiw, 1985; Mankiw en Romer, 

1991; Woodford, 2003) met hun dynamische algemene evenwichts‑

modellen in staat zijn crises of liquiditeitsproblemen te analyseren. 

Beide theorieën gaan uit van rationele verwachtingen: dat wil 

zeggen dat economische subjecten zich op lange termijn en over 

het algemeen niet vergissen, de één bij flexibele prijzen, de ander 

bij vaste prijzen. De aanname van complete markten, dat er dus te 

allen tijde en bij elke toestand op de wereld op elke plaats een markt 

bestaat (en dat er dus altijd een mogelijkheid is een asset tegen 

een andere uit te ruilen, er dus nooit gebrek is aan liquiditeit), is 

onlogisch, meent Buiter (2009).  Het zou zinvoller zijn een theorie te 

ontwikkelen die uitgaat van autarkie en die uitlegt waarom er über‑

haupt een markt bestaat, in plaats van aan te nemen dat er eindeloos 

veel complete markten bestaan. In een wereld waarin meer dan 50% 

van de wereldhandel niet via de markt plaatsvindt (bijvoorbeeld 

handel binnen bedrijven) en waarin duidelijk liquiditeitsproblemen 

bestaan, is Buiters streven naar een meer realistische economische 

wetenschap zeer verstandig.

Economen in de marge

De mainstream macro‑economie en ‑geldtheorie zijn de afgelopen 

dertig jaar op een dood spoor geraakt, terwijl de heterodoxe econo‑

men naar de marge zijn verdrongen. Het wreekt zich dat heterodoxe 

economen als Hyman Minsky, die een conjunctuur‑ en crisistheorie 
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heeft ontwikkeld waarin de banken de sturende factor zijn; of John 

M. Keynes (1936), die de beurs en financiële speculatie verant‑

woordelijk stelde voor crises, zijn gemarginaliseerd. Dit argument 

(Kregel, 2009; Unger, 2008) hoort men vooral in het Duitstalige ge‑

bied, maar bijna niet in Nederland.

Volgens Minsky (1982) is het een fundamentele eigenschap van 

onze economie dat het financiële systeem heen en weer gaat tussen 

robuustheid en fragiliteit. Dit ziet hij als oorzaak voor de con‑

junctuurcyclus. In tijden van een economische hausse, wanneer 

inkomsten en cashflow stijgen, ontwikkelt zich een beleggingseufo‑

rie, schulden overstijgen wat debiteuren met hun inkomen kunnen 

betalen, zeepbellen ontstaan. De onzekerheid over wat debiteuren 

kunnen afbetalen, stijgt in toenemende mate, waardoor banken 

voorzichtiger worden met het verlenen van krediet. Ze stellen hogere 

eisen aan zekerheid en kredietwaardigheid. Deze kredietrantsoene‑

ring leidt de recessie in. Veel ondernemingen die krediet vragen voor 

verdere investeringen, krijgen dit niet meer. De vraag naar inves‑

teringsgoederen gaat als gevolg van gebrek aan krediet achteruit. 

Werknemers in de investeringsgoederenindustrie worden ontslagen. 

Door stijgende werkloosheid gaat ook de vraag naar consumptiegoe‑

deren achteruit. Veel particuliere debiteuren kunnen hun schulden 

als gevolg van de veranderde economische omstandigheden niet 

meer betalen. Faillissementen zijn het gevolg.

Minsky vat dit op als endogeen proces, waarin de succesvolle afwik‑

keling van financiële transacties leidt tot stijgende onzekerheid over 

het succes van verdere financiële transacties, wat reële gevolgen 

heeft. Economische stabiliteit creëert haar eigen instorting door 

toenemende financiële fragiliteit.

Jan Kregel laat zien dat de huidige crisis veel overeenkomsten ver‑

toont met de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw. Banken 

die in de vastgoedhausse van Florida in 1927 hadden geïnvesteerd, 

crashten, met als gevolg de beurscrash. Uiteindelijk leidde dit tot 

de bank holidays van 1933, die werden gevolgd door een depressie. 

Ook deze crisis kwam uit de Verenigde Staten en ontstond op de 

woningmarkt.

Minsky onderscheidt drie verschillende vormen van debiteuren. 

In normale tijden overheerst de ‘hedge borrower’. Deze kan zowel de 

rente als het geleende kapitaal uit de cashflow van zijn investering 

financieren. In tijden van economische bloei proberen banken, 

door middel van risicovolle financiële transacties en investeringen, 
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te voorkomen dat hun winst daalt. Er komen steeds meer ‘specula‑

tive borrowers’ onder hun debiteuren. Dat zijn debiteuren die wel de 

rente op hun schuld uit de cashflow kunnen betalen, maar niet meer 

het geleende kapitaal. Gedurende de verdere boom gaan de ‘Ponzi 

borrowers’ overheersen. Zij speculeren nog slechts op de waarde‑

stijging van hun assets, en kunnen noch de rente, noch het geleende 

kapitaal uit de cashflow van hun investering betalen. Totdat de 

onzekerheid voor de banken te groot wordt en ze de te riskante en 

slechte kredieten elders onderbrengen en de kredietvoorwaarden 

weer verscherpen, wat leidt tot een economische neergang.

Minsky heeft voornamelijk een conjunctuurtheorie ontwikkeld en 

geen crisistheorie. In zijn essayverzameling Can ‘it’ happen again? 

(Minsky, 1982), maar ook in zijn grote werk Stabilizing an unstable 

economy (1986) gaat Minsky in op de vraag of de depressie van de 

jaren dertig zich zou kunnen herhalen. Een depressie waarvan de 

omvang door desastreuze economisch‑politieke fouten – van een 

krapgeldpolitiek en restrictief belastingbeleid tot aan een ‘beggar‑

thy‑neighbour’‑beleid in de vorm van een protectionistisch handels‑

beleid en een devaluatiewedloop – werd versterkt. De economische 

politiek heeft volgens Minsky van deze fouten geleerd.

Geprivatiseerd keynesianisme

Ondertussen is in Engeland Colin Crouch (2008, 2009) minder opti‑

mistisch over de crisis. Hij spreekt van de dood van het ‘privatized 

Keynesianism’ als gevolg van de financiële crisis. ‘Under original 

Keynesianism it was governments that took on debt to stimulate the 

economy. Under the privatized form individuals, particularly poor 

ones took on that role by incurring debt on the market’ (Crouch, 

2008). Volgens hem werd in het geprivatiseerde keynesianisme de 

vraag door middel van krediet kunstmatig in stand gehouden. Het 

op peil houden van de consumptie door het laten aangaan van 

schulden kon door de uitgave van allerlei soorten hypotheken, 

 leningen en creditcards aan armere mensen. In plaats van de door 

de staat gedekte schulden (government debts), zoals in het oorspron‑

kelijk keynesianisme, stapelden ongedekte schulden (unsecured 

debts) zich op. Particulieren zijn aanzienlijk minder goed in staat 

hun schulden af te betalen, en het risico voor de kredietverstrekker 

is aanzienlijk hoger dan in het traditionele keynesianisme. Daarom 

kwamen er markten voor risico en het delen ervan (risk sharing). 
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Er ontwikkelde zich een levendige handel in schulden, omdat ie‑

dereen geloofde dat hij het schuldenpakket opnieuw zou kunnen 

bundelen (securization, ‘securitisatie’ werd het toverwoord) en met 

winst zou kunnen doorverkopen in een zich alsmaar verder uitbrei‑

dend piramidespel. Het probleem was dat het verband met de echte 

schuld, met de reële sector ergens verloren raakte. De financiële 

markten maakten zich los van de werkelijkheid. De secundaire 

markt was niet meer verbonden met ontwikkelingen in de primaire 

markt, tot alles als een kaartenhuis ineenstortte.

Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van de reële economie en 

die van de financiële markt, dan zie je dat ze nog nooit zo ver uiteen 

zijn gelopen. Huffschmid (2007) laat zien dat de financiële sector 

de afgelopen jaren vier keer zo groot was als de reële sector. Om 

goederen voor een prijs van 100 euro te kopen, heb je financiële mid‑

delen van 100 euro nodig, dus is een verhouding nodig van (rond) 

1:1 tussen de reële en de financiële sector, iets wat tot de jaren 1980 

het geval was. Vanaf de liberalisering van de financiële markten is 

deze verhouding steeds schever geworden. Kregel (2009) verwijt de 

banken dat ze hun eigenlijke taken, namelijk het omzetten van korte 

termijn spaartegoeden in langlopende leningen  risicotransfor‑

matie en het zorg dragen voor de liquiditeit, steeds minder hebben 

vervuld.

De banken hebben steeds minder direct met ondernemingen en 

huis houdens te maken en zijn steeds meer verworden tot organisa‑

toren, tot arrangeurs. Ze maken nieuwe financiële producten, die ze 

dan aan een andere, meestal ook door een bank beheerde, maat‑

schappij verkopen, die deze op haar beurt weer verder verkoopt. 

Buiten het zicht van de reële sector wordt steeds vaker ‘gebakken 

lucht’ verkocht. Het gevaar dat de zeepbel uiteenspat en de vraag 

naar gebakken lucht met rasse schreden terugloopt, dat het ver‑

trouwen in een van de reële sector losgekoppelde ‘geld’‑economie, 

waarvan men de innovaties en producten niet echt kan beetpakken, 

niet kan eten en niet kan gebruiken, op een gegeven moment weg is, 

nam vanaf midden jaren negentig voortdurend toe.
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Figuur 1 De wereldwijde ontwikkeling van het nominale Bruto Nationaal 
Product en beleggingen (1980‑2010)
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Schulmeister (2008) spreekt van financieringskapitalisme (‘Finanz‑

kapitalismus’), dat het industriekapitalisme heeft afgelost. Wanneer 

we kijken naar de ontwikkeling van financieel kapitaal naar reëel 

kapitaal binnen kapitaalvennootschappen, dan valt het op dat ook 

binnen ondernemingen steeds meer financieel kapitaal in plaats 

van reëel kapitaal wordt gehouden. De grafiek laat deze ontwikke‑

ling voor de Verenigde Staten zien, maar deze tendens is ook waar te 

nemen binnen Europese landen (zie figuur 2).

Blijkbaar is het voor ondernemingen niet lonend meer in de reële 

sector te investeren. In plaats daarvan heeft men steeds meer in 

financiële producten belegd, een trend waarvoor Keynes (1936, 

hoofdstuk 12) al waarschuwde. De laatste jaren werd de finan‑

ciële sector meer en meer gezien als een reële sector, wat het deels 

natuurlijk ook is: er werken mensen, ook hoogopgeleiden, en de 

sector is zeer vernieuwend, door de ‘financiële innovaties’. Hoewel 

de financiële sector het mogelijk maakt beslissingen uit te stellen, en 

risico‑ en termijntransformatie uit te voeren, produceert deze niet 

wat mensen nodig hebben om te leven. Wanneer investeerders liever 

investeren in financiële dan in reële producten, en als daarbij de con‑

sumptie nog slechts kunstmatig in stand wordt gehouden door het 

verstrekken van leningen aan arme debiteuren die niet in staat zijn 
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te betalen, dan bestaat het gevaar dat zowel op de investeringsmarkt 

als op de consumptiegoederenmarkt een vraagtekort ontstaat.

Figuur 2 De ongelijke ontwikkeling van reëel en geldkapitaal in 
kapitaalvennootschappen
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De ongelijke inkomens‑ en vermogensverdeling als oorzaak

Dit brengt ons bij een oorzaak van de crisis die mijns inziens vooral 

in Nederland tot op heden te weinig aandacht krijgt en die ik als 

een belangrijke zie, namelijk de drastisch veranderde inkomens‑ en 

vermogensverdeling. Investeerders zullen niet in de reële economie 

investeren waar ze lagere winst maken dan elders. Maar waarom zijn 

de winsten en omzetverwachtingen in de reële economie  gedaald? 

Omdat een deel van de bevolking te weinig verdient om dat deel 

van de vraag naar goederen en diensten dat nodig is voor volledige 

werkgelegenheid of groei, voor zijn rekening te nemen. Tegelijkertijd 

verdient een ander (kleiner) deel van de bevolking zóveel, dat het zijn 

inkomen met de beste wil van de wereld niet kan besteden in de reële 

economie. Zo ontstaat een teruglopende vraag. Dit gat in de vraag 

kon in het ‘privatized Keynesianism’ (kunst matig) worden opgevuld 

door privéschulden. Maar op de lange duur is bij een sterk uiteen‑

lopende inkomens‑ en vermogensverdeling, onderconsumptie niet 

te vermijden. De toenemende ongelijkheid in inkomens is wereld‑

wijd zichtbaar. De inkomensverschillen tussen de eerste en de derde 

 wereld zijn nog nooit zo groot geweest (OECD,  2008).
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Vanaf het midden van de jaren tachtig is het reële inkomen per 

capita in de rijke landen (bij een gelijkblijvend prijsniveau van 2000) 

geleidelijk gestegen tot gemiddeld 30.000 dollar, terwijl het inkomen 

in arme landen rond gemiddeld 500 dollar ligt. De kloof tussen de 

eerste en de derde wereld wordt groter. Een groot potentieel aan 

vraag gaat daardoor voor de wereldmarkt en vooral voor de rijke 

landen verloren, doordat arme landen te weinig inkomen hebben 

om de goederen van de rijke landen te kopen. Een crisis ontstaat – of 

het nu een financiële crisis is of een andersoortige economische 

crisis – wanneer diegenen die inkomen en vermogen hebben, zoveel 

bezitten dat ze het met de beste wil van de wereld niet meer kunnen 

uitgeven, terwijl diegenen die zouden kunnen consumeren, daar 

het geld niet voor hebben. Ook de huidige crisis is, volgens mij, een 

crisis van onderconsumptie, die terug is te voeren op een grote 

ongelijkheid in de inkomens‑ en vermogensverdeling.

Figuur 3 BNP per hoofd van de bevolking, landen met hoge inkomens 
versus landen met lage inkomens
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Maar ook binnen de rijkere landen wordt de kloof wijder, wat de 

mogelijkheid van een crisis doet toenemen. De functionele inko‑

mensverdeling in de Verenigde Staten, Japan en vijftien EU‑landen 

laat sinds 1975 een duidelijk dalende trend van de arbeidsinko‑

mensquote zien. Vormden de lonen in 1975 nog bijna 75% van 

het BNP, in 2005 is dat nog maar 67%. Aangezien werknemers de 
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meest koopkrachtige groep vormen, heeft de loonmatiging van 

de afgelopen dertig jaar geleid tot een teruglopende vraag op de 

goederenmarkt. Zolang de groeiresultaten positief waren, steeg de 

vraag naar goederen, maar niet sterk genoeg om het gat in de vraag 

te dichten. De winsten van ondernemingen werden voor het groot‑

ste deel niet zo uitgegeven dat de vraag werd gestimuleerd, maar 

gespaard en belegd op de financiële markt. Het tekort in de vraag 

werd in eerste instantie kunstmatig met leningen aan werknemers 

gecompenseerd, maar op de lange termijn moet het aandeel van de 

loon inkomsten in het nationaal inkomen weer stijgen om voldoende 

vraag te verzekeren. Het overige inkomen van werknemers weegt 

hier niet tegenop.

Figuur 4 Arbeidsinkomensquote in de VS, Japan en de EU‑15, 1975‑2005
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Maar ook de persoonlijke inkomensverdeling is in de meeste landen 

verslechterd. Aangezien arme mensen hun inkomen volledig 

uitgeven, terwijl rijken een deel van hun inkomen sparen, heeft 

een ongelijke inkomensverdeling nog een groter gevaar in zich, 

namelijk dat gepland spaargeld niet wordt omgezet in geplande 

investeringen. Want ondernemingen zullen alleen investeren als ze 

hun producten ook kunnen afzetten, en dat wordt bij een ongelijke 

inkomensverdeling alleen maar onwaarschijnlijker. Het gevaar van 

een crisis ontstaat wanneer de ongelijkheden zo groot worden, dat 

de rijken zo rijk zijn dat ze met de beste wil van de wereld niet meer 

in staat zijn hun inkomen voor consumptiedoeleinden te besteden, 
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terwijl de armen zo arm worden dat ze de consumptiegoederen niet 

meer kunnen kopen. Spaarzaamheid van de rijken is slechts dan 

een deugd als er ondernemingen zijn die de gespaarde middelen 

uitgeven aan reële investeringen.

Wanneer de omzetverwachting als gevolg van de te geringe koop‑

kracht van de armen te gering is, rest nog slechts het alternatief om 

de gespaarde middelen in een ‘cyberwereld’, namelijk de financiële 

markt, te investeren, tot deze instort. Wanneer de ongelijkheden zo 

groot worden dat actoren niet meer beschikken over de adequate 

normen en verwachtingen om het systeem te stabiliseren, doordat 

deze met elkaar verenigbaar en consistent zijn, is de mogelijk‑

heid van een crisis ook in Europese landen aanwezig. De sociale 

problemen en toegenomen criminaliteit als gevolg van ongelijkheid 

zijn vaak besproken. Maar ongelijkheid houdt ook het inherent eco‑

nomische probleem van teruglopende vraag in, waarvoor Keynes 

(1936) met zijn concept van afnemende marginale consumptie‑

neiging heeft gewaarschuwd.

Een recente studie van de OECD (2008) vergelijkt de Gini‑coëffi‑

ciënten als maat voor ongelijkheid in personele inkomensverdeling 

over de tijd. Sinds het midden van de jaren tachtig vertonen bijna 

alle OECD‑landen (met uitzondering van België, Frankrijk, Grieken‑

land en Ierland, waarvan de Gini‑coëfficiënt daalt) een ongelijkere 

inkomensverdeling.

Tabel 1  Ongelijkheid van persoonlijke inkomensverdeling 
( Gini‑coëfficiënten)

Rond 
1975

Rond 
1985 1990

Rond 
1995 2000

Rond 
2005

Veranderingen 
in de afgelopen 
20 jaar

Australië 0,309 0,317 0,301 ..

Oostenrijk 0,236 0,238 0,252 0,265 0,029

België 0,274 0,287 0,289 0,271 -0,003

Canada 0,295 0,287 0,283 0,301 0,317 0,030

Tsjechische Republiek 0,232 0,232 0,257 0,260 0,268 0,036

Denemarken 0,221 0,215 0,226 0,232 0,012

Finland 0,235 0,207 0,228 0,261 0,269 0,062

Frankrijk 0,300 0,290 0,270 0,270 0,270 -0,030

Duitsland 0,257 0,258 0,272 0,270 0,298 0,041
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Rond 
1975

Rond 
1985 1990

Rond 
1995 2000

Rond 
2005

Veranderingen 
in de afgelopen 
20 jaar

Griekenland 0,413 0,336 0,336 0,345 0,321 -0,015

Hongarije 0,273 0,273 0,294 0,293 0,291 0,018

IJsland 0,280 ..

Ierland 0,331 0,324 0,304 0,328 -0,002

Italië 0,309 0,297 0,348 0,343 0,352 0,043

Japan 0,304 0,323 0,337 0,321 0,016

Korea 0,312 ..

Luxemburg 0,247 0,259 0,261 0,258 0,011

Mexico 0,452 0,519 0,507 0,474 0,021

Nederland 0,251 0,259 0,278 0,282 0,278 0,271 0,012

Nieuw Zeeland 0,271 0,318 0,335 0,339 0,335 0,064

Noorwegen 0,234 0,256 0,261 0,276 0,042

Polen 0,316 0,372 ..

Portugal 0,354 0,329 0,329 0,359 0,385 0,385 0,056

Slowakije 0,268 ..

Spanje 0,371 0,337 0,343 0,342 0,319 -0,052

Zweden 0,212 0,198 0,209 0,211 0,243 0,234 0,037

Zwitzerland 0,279 0,276 ..

Turkije 0,434 0,490 0,430 -0,004

Verenigd Koninkrijk 0,282 0,325 0,373 0,354 0,370 0,335 0,010

Verenigde Staten 0,316 0,338 0,349 0,361 0,357 0,381 0,044

..

OECD-24 0,293 0,310 0,313 0,020

OECD-22 0,279 0,293 0,300 0,021

Bron: OECD, 2008, 2009; http://statlinks.oecdcode.org/812009011P1G031.XLS

In internationaal verband behoort Nederland weliswaar tot de meer 

succesvolle landen als het gaat om gelijkmatige inkomensverdeling, 

maar zelfs hier is sinds de jaren tachtig een duidelijke trend te zien 

in de richting van een meer ongelijke inkomensverdeling onder 

huishoudens (zie figuur 5). De vermogensverdeling is duidelijk 

ongelijker dan de inkomensverdeling (voor Nederland in 2002, zie 

CPB, 2009). Dat wil zeggen dat zich ook hier een mogelijkheid tot 

crisis voordoet.
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Figuur 5 Inkomensverdeling over huishoudens in Nederland
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De financiële crisis heeft de inkomensverdeling verder onder druk 

gezet. Atkinson (2009) stelt vast dat ook historisch gezien een finan‑

ciële crisis tot verdere inkomensongelijkheid leidt. De winnaars 

van de huidige financiële crisis zijn investeerders, die het uit elkaar 

spatten van de onroerendgoedzeepbel tijdig hebben voorzien. 

Top verdiener is de hedgefondsmanager John Paulson. In juli 2006 

richtte hij een hedgefonds op met als enige strategie te specule‑

ren op het instorten van de onroerendgoedmarkt. Hoewel hij de 

toenmalige rating van de ratingbureaus negeerde, werd zijn fonds 

in 2007  590% meer waard. Paulson verdiende in dat jaar 3,7 miljard 

dollar. Vele anderen echter hebben inkomen en vermogen verloren.

Axel Leijonhufvud (2009) sprak over een ‘corridor’ waarbinnen deze 

economische variabele zich zou moeten bewegen. Wanneer deze 

‘corridor’, deze bandbreedte waarbinnen variabelen zoals loon‑

quota, staatsschulden en inflatiecijfers zich bewegen, wordt verla‑

ten, dan explodeert het systeem en is de weg naar stabiele  volledige 

werkgelegenheid moeilijk terug te vinden. Want buiten deze corri‑

dor hebben actoren niet meer de adequate en onderling consis tente 

normen en verwachtingen om het systeem te stabiliseren.

Tot slot

De financiële crisis zou zijn veroorzaakt door de Verenigde Staten. 

Maar de onevenwichtigheden die zich hebben voorgedaan tussen de 

reële en de financiële sector, tussen lonen en winsten, en tussen per‑

soonlijke inkomens en vermogens, hebben het economisch  systeem 



91Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis?

de laatste 25 jaar kwetsbaar gemaakt voor crises. De marges van de 

corridor van Leijonhufvud, waarbinnen de economische variabe‑

len zich zouden moeten ontwikkelen om crises te vermijden, zijn 

daarmee overschreden. Als de bubble niet in de Verenigde  Staten 

uit elkaar zou zijn gespat, dan zou het in het systeem ingebakken 

 gebrek aan vraag ergens anders tot een crisis hebben geleid.

Is het mogelijk weer binnen de corridor van Leijonhufvud te komen, 

en zo ja, hoe?

Leijonhufvud (2009) zelf denkt niet dat een terugkeren naar het 

traditionele keynesianisme bij een zoals hij het noemt ‘balance 

sheet recession’ zou helpen, omdat niet alleen rekening moet 

worden gehouden met de inkomensposities, maar ook met de 

vermogens posities. Van Keynes zouden we volgens hem vooral de 

rol van  sociale verantwoordelijkheid en een kritische controle op de 

heersende theorie over moeten nemen.

Bij crises en problemen stelt men in Nederland meestal een 

 commissie in, die het probleem moet analyseren en met voorstellen 

moet komen. Zo ook voor de financiële crisis. De ‘Commissie‑Maas’ 

(2009) adviseerde dat banken weer hun oorspronkelijke taken 

zouden moeten gaan uitvoeren. ‘Banken moeten zich weer primair 

gaan richten op de belangen van de klant en minder op die van 

aandeelhouders.’ De commissie spreekt zich verder uit tegen de 

nationalisatie van banken en voor een begrenzing van bonussen. 

Fundamentelere oorzaken van de crisis en de bestrijding daarvan 

worden echter niet behandeld. De ongelijke inkomens‑ en vermo‑

gensverdeling zijn daarbij al helemaal geen thema. Net zomin als 

een wat verstrekkender model voor het reguleren van de financiële 

markt, zoals Keizer (2009b) heeft ontwikkeld, waarin hij een polder‑

model voor de financiële markt voorstelt.

Nu de regering zoveel geld heeft uitgetrokken voor de redding van 

banken en voor conjunctuurmaatregelen, is de verwachting gewekt 

dat er dan ook middelen beschikbaar moeten komen voor onder‑

wijs, jeugd, de laagste inkomens, gezondheid en de verzekering van 

arbeidsplaatsen (Atkinson, 2009). Het verkleinen van de inko‑

mensongelijkheid is dus zowel nodig voor de stabilisering van het 

systeem alsook voor de politieke legitimatie van regeringen.
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Financieel toezicht op Europees 
niveau

D. Schoenmaker∗

Sinds de eerste problemen met de zogenoemde subprime hypo‑

theken in de Verenigde Staten woedt de financiële crisis nu al twee 

jaar. Al snel is de Amerikaanse crisis uitgewaaierd tot een mondiale 

financiële crisis. Het hoogtepunt – of beter gezegd: dieptepunt – van 

de financiële crisis was in oktober 2008, enkele weken na het fatale 

faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. 

In Europa heeft de toenmalige voorzitter van de Europese Raad, 

de Franse president Sarkozy, doortastend gehandeld. In een geza‑

menlijke verklaring van regeringsleiders is een effectief crisisplan 

opgesteld om de reddingsacties van de nationale overheden te 

coördineren (Summit, 2008). Het Sarkozy‑plan was gebaseerd op 

vrijwillige coördinatie. Er is op dit moment geen juridische basis 

voor financieel toezicht en crisismanagement op Europees niveau. 

Het juridisch instrumentarium is nog grotendeels nationaal, met 

weliswaar veel harmonisatie via EU‑richtlijnen.

Deze bijdrage handelt over financieel toezicht in Europa. Vrijwil‑

lige coördinatie gaat goed, zolang de belangen van de deelnemende 

landen gelijk gericht zijn, zoals bij de Raadsverklaring van oktober 

2008. Als de belangen uiteenlopen, valt de samenwerking uiteen, 

zoals bij de redding van Fortis door de Belgische, Nederlandse en 

Luxemburgse regeringen. De hoofdstelling van dit betoog is dat als 

we de interne markt voor financiële diensten willen handhaven, 

er een krachtig juridisch instrumentarium voor financieel beleid 

(toezicht en crisismanagement) op Europees niveau nodig is. In 

de interne markt mogen financiële instellingen binnen de hele 

Europese Unie (EU) opereren zonder aanvullende regels van de 

gastlanden. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Europese banken 

en verzekeraars.

De gevolgen van de crisis voor de inrichting van de financiële 

sector zijn divers. Op korte termijn hergroeperen de banken en 

verzekeraars zich langs nationale lijnen. Dat betekent een afname 

∗�Prof. dr. Dirk Schoenmaker is decaan van de Duisenberg School of Finance.
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van grensoverschrijdende activiteiten in de EU. Voor de langere 

termijn staan de beleidsmakers voor een fundamentele keuze: of 

het juridisch kader voor toezicht en crisisbestrijding naar Europees 

niveau overhevelen, of het toezicht‑ en crisismanagementkader 

nationaal houden. In het eerste scenario sluit het beleid aan bij de 

Europese oriëntatie van de financiële sector zelf en zullen na de cri‑

sis de Europese activiteiten weer worden uitgebreid. In het tweede, 

nationale, scenario wordt de herinrichting van de financiële sector 

langs nationale lijnen bestendigd. Ieder land heeft dan zijn eigen 

nationale banken.

Financieel trilemma

Het financiële trilemma vormt de theoretische onderbouwing 

van deze fundamentele beleidskeuze (Schoenmaker, 2009). Dit 

trilemma zegt dat financiële stabiliteit, een geïntegreerd inter‑

nationaal  financieel systeem en nationaal financieel beleid niet 

samengaan. Iedere combinatie van twee van deze drie beleids‑

doelstellingen is mogelijk, maar niet alle drie tegelijk. De overheid 

moet één doelstelling opgeven. In een geïntegreerd financieel 

systeem met grensoverschrijdende effecten moeten overheden bij‑

voorbeeld  kiezen tussen de doelen van nationaal financieel  beleid 

en  financiële stabiliteit. Bij de keuze voor nationaal beleid kan de 

beslissing van het ene land negatieve gevolgen hebben voor de 

financiële stabiliteit in andere landen vanwege de grensoverschrij‑

dende effecten. Financiële stabiliteit komt dus onder druk te staan. 

Bij de keuze voor financiële stabiliteit is er geen ruimte meer voor 

nationaal beleid, maar moeten de overheden beleid op Europees 

niveau uitvoeren. Figuur 1 geeft het financiële trilemma weer.

Het financiële trilemma is gebaseerd op het klassieke trilemma uit 

het monetaire beleid. Het monetaire trilemma zegt dat vaste wissel‑

koersen, kapitaalmobiliteit en nationaal monetair beleid niet tegelij‑

kertijd kunnen worden gerealiseerd (Mundell, 1963). Zelfs een sterke 

vorm van coördinatie van nationaal beleid in het Europees Monetair 

Stelsel bleek onvoldoende om de vaste wisselkoersen te hand haven. 

De wisselkoerscrisis van september 1992 heeft beleidsmakers 

met deze boodschap geconfronteerd. In Europa is het  monetaire 

trilemma opgelost met de oprichting van de Europese Centrale 

Bank (ECB) in 1998. Het supranationale monetaire beleid van de 
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ECB, verankerd in het Maastricht Verdrag, maakt de combinatie van 

vaste wisselkoersen, waarbij de nationale munten zijn omgezet in 

één munt, de euro, en kapitaalmobiliteit wel mogelijk.

Figuur 1: Het financiële trilemma

Nationaal 
financieel beleid

Geïntegreerd 
financieel systeem

 Financiële stabiliteit

Financiële stabiliteit

Bij het financiële trilemma is de doelstelling van financiële 

 stabiliteit het equivalent van vaste wisselkoersen uit het monetaire 

trilemma. De ECB verstaat onder financiële stabiliteit een conditie 

waarin het financiële systeem, bestaande uit financiële instellingen, 

markten en infrastructuur, schokken kan weerstaan zonder dat de 

allocatie van besparingen naar winstgevende investeringsprojecten 

in gevaar komt. Hier ligt de nadruk op de capaciteit van financi‑

ele instellingen om financiële diensten, zoals betalingsverkeer 

en  kredietverlening, ongestoord te verlenen. Deze overwegingen 

liggen ten grondslag aan de reddingsoperaties van de overheden 

wereldwijd. De overheid was bang voor een scenario van omval‑

lende banken, waardoor het betalingsverkeer en de kredietverlening 

tot stilstand komen. De economische crisis was dan nog dieper 

geweest.

Financiële stabiliteit is een publiek goed waarvan niemand kan 

worden buitengesloten en waarbij de consumptie door de één niet 

ten koste gaat van de consumptie door de ander. De financiële 

crisis heeft duidelijk gemaakt dat financiële stabiliteit een publiek 

goed is dat door overheden internationaal moet worden aangepakt. 

Zowel op mondiaal niveau, bijvoorbeeld het IMF en de G20, als op 

Europees niveau is op de financiële crisis gereageerd. De interna‑
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tionale aanpak kan worden gekarakteriseerd als coördinatie van 

nationaal beleid. Soms is deze gecoördineerde aanpak succesvol 

geweest. Voorbeelden zijn de gezamenlijke renteverlagingen van de 

centrale banken wereldwijd. Ook het crisisplan van Sarkozy heeft 

bijgedragen aan een geharmoniseerde aanpak van reddingsacties 

voor financiële instellingen in de EU. Soms hapert de coördinatie. 

De Verenigde Staten en de EU hebben een uiteenlopende bena‑

dering voor het aanpakken van slechte activa op de balansen van 

de getroffen financiële instellingen. Dit staat een voortvarende 

aanpak voor het opschonen van het financiële systeem in de weg, 

hoewel de Verenigde Staten en de EU van elkaar hebben geleerd en 

zo hun beleid stapsgewijs hebben kunnen verbeteren. Dichter bij 

huis hebben de Belgische en Nederlandse overheden meer gekeken 

naar de stabiliteit van de respectievelijke nationale delen van Fortis 

dan naar de stabiliteit van Fortis als geheel. Ook in het geval van de 

problemen bij de IJslandse banken stond de IJslandse overheid er als 

thuisland alleen voor. De gastlanden, Duitsland, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk, waren voornamelijk bezig met het veiligstellen 

van de gelden van depositohouders in hun eigen nationale markt.

Financiële integratie

Het tweede doel binnen het financiële trilemma is financiële in‑

tegratie. Het bevorderen van integratie is een kerndoel van het 

interne‑marktprogramma van de Europese Unie. Zowel de Europe‑

se Commissie als de Europese Raad van regeringsleiders streeft naar 

een sterke interne markt. In de internationale literatuur is er een 

debat over de gevolgen van financiële integratie. Daarbij wordt geke‑

ken of de opbrengsten alleen naar de rijke landen gaan, of ook naar 

de ontwikkelingslanden. Voor Europa laten Abiad, Leigh e.a. (2009) 

zien dat financiële integratie geholpen heeft om de kapitaalstromen 

van de rijke EU‑lidstaten (de oorspronkelijke vijftien lidstaten: EU‑

15) naar de nieuw toegetreden lidstaten uit Oost‑Europa (de twaalf 

nieuwe EU‑lidstaten: EU‑12) te laten gaan. Deze financiële stromen 

hebben bijgedragen aan de convergentie van het inkomen per hoofd 

van de bevolking tussen de EU‑15 en de EU‑12. Er is echter ook een 

nadeel: financiële integratie draagt bij aan een snellere transmissie 

van economische schokken. De Oost‑Europese economieën staan 

momenteel onder druk. Vooralsnog lijken de permanente voordelen 
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van inkomensconvergentie op te wegen tegen de nadelen van gro‑

tere blootstelling aan systeemschokken.

Een maatstaf van financiële integratie is de mate van grensover‑

schrijdende financiële dienstverlening. In figuur 2 wordt hiervoor 

het aandeel van bancaire activa in de andere landen van de huidige 

EU als percentage van de totale bancaire activa genomen. Deze 

maatstaf laat een stijging van 11% in 1995 naar 21% in 2007 zien. 

Nieuwe data voor eind 2008 zijn nog niet beschikbaar, maar het is 

wel al duidelijk dat het percentage fors is afgenomen. Door de crisis 

zijn banken opgesplitst in nationale onderdelen, zoals Fortis, of 

hebben banken verschillende, voornamelijk buitenlandse, onder‑

delen afgestoten. De afname van internationalisatie is een typisch 

verschijnsel in een financiële crisis. In de jaren tachtig expandeer‑

den de Japanse banken in navolging van het succes van de Japanse 

industrie. Japanse banken openden kantoren in de buitenlandse 

financiële centra, zoals New York, Londen en Frankfurt, om hun 

klanten in die werelddelen goed te kunnen bedienen. Tijdens de 

langdurige Japanse financiële crisis in de jaren negentig hebben de 

Japanse banken fors gesneden in hun buitenlandse activiteiten.

Figuur 2: Grensoverschrijdende bancaire dienstverlening in de EU
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Nationaal financieel beleid

Het derde doel binnen het financiële trilemma is nationaal financieel 

beleid. Overheden hebben de eindverantwoordelijkheid voor hun 

financiële‑sectorbeleid: nationaal financieel toezicht en natio nale 
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crisisbestrijding. Dat is de huidige situatie in de EU. Er is wel Euro‑

pese coördinatie van nationaal beleid. Zo is er een lange traditie van 

samenwerking tussen de EU‑toezichthouders in sectorale toezicht‑

comités. Verder is er sinds 2005 een samenwerkingsovereenkomst 

(Memorandum of Understanding) tussen toezichthouders, centrale 

bankiers en ministeries van Financiën over financiële crisisbestrij‑

ding in de EU. Deze vormen van Europese coördinatie zijn echter 

juridisch niet bindend; het primaat ligt bij de nationale autoriteiten. 

De huidige financiële crisis heeft dat benadrukt. In de voorbeelden 

van het Belgisch‑Nederlandse Fortis en de IJslandse banken waren 

de nationale belangen leidend en was de veronderstelde Europese 

geest van de Memorandum of Understanding ver te zoeken.

Al voor de crisis heeft Freixas (2003) deze uitkomst voorspeld aan 

de hand van een speltheoretisch model. Als nationale partijen 

vrijwillig bijeenkomen om een financiële bijdrage te leveren aan 

een gemeenschappelijk doel (Europese financiële stabiliteit), 

heeft iedere partij een prikkel om haar aandeel zo laag mogelijk 

te houden. Dit is het bekende meelifteffect bij publieke goederen. 

Het gevolg is dat er onvoldoende middelen worden verzameld om 

het gemeenschappelijke doel te realiseren. In een omgeving met 

nationale banken en verzekeraars kunnen de nationale autoriteiten 

goed voorzien in het publieke goed van financiële stabiliteit. Hoe 

meer de financiële integratie tussen landen toeneemt, hoe minder 

de nationale autoriteiten in staat zijn om financiële stabiliteit te 

handhaven.

Politieke keuze

Het financiële trilemma geeft aan dat overheden de drie beleids‑

doelen, financiële stabiliteit, internationale financiële integratie en 

nationaal financieel beleid, niet alle drie tegelijk kunnen realiseren. 

Overheden kunnen slechts twee van de drie doelen combineren; één 

doelstelling moet worden opgegeven. Summers (1999) en Rodrik 

(2000) laten de werking van het trilemma in een internationale 

omgeving zien. Voortschrijdende internationale economische in‑

tegratie verkleint de beleidsvrijheid van nationale overheden en 

vergroot de noodzaak van een wereldwijde aanpak. Het alternatief 

is de soevereiniteit volledig intact te laten en zodoende de integratie 

af te remmen.
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Voor het financiële beleid hebben politici keuze uit drie beleids‑

opties. De eerste optie is het doel van financiële stabiliteit te laten 

varen. Er is een kleine groep van academici (Dowd, 1996) die pleit 

tegen overheidsingrijpen vanwege moreel risico. Dit moreel risico 

(moral hazard) leidt tot verkeerde prikkels bij private financiële 

instellingen. Doordat financiële instellingen namelijk kunnen 

rekenen op hulp van de overheid, nemen ze zelf minder voor‑

zorgsmaatregelen om hun financiële gezondheid te bewaken. De 

overgrote meerderheid pleit wel voor publieke handhaving van 

financiële stabiliteit. Verder hebben overheden zonder uitzondering 

laten zien dat hun voorkeur uitgaat naar het redden van financiële 

instellingen om financiële stabiliteit te handhaven. Men is zelfs 

bereid hier belastingmiddelen voor in te zetten. De afschaffing van 

de financiële stabiliteitsdoelstelling wordt hier dan ook niet als 

serieuze beleidsoptie gezien.

De tweede optie is het proces van financiële integratie terugdraaien. 

Dit gebeurt al in de markt. Depositohouders zullen niet zo snel meer 

hun geld deponeren bij een bijkantoor van een bank uit een andere 

EU‑lidstaat. De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt dat overheden 

alleen de eigen nationale banken helpen en alleen kunnen of willen 

instaan voor de nationale depositohouders. De interne markt, die 

toestaat om met een vergunning uit het thuisland een bijkantoor in 

een ander EU‑land te openen zonder extra toezicht, is dus op zijn 

retour. Grensoverschrijdende diensten kunnen dan nog wel via een 

aparte dochteronderneming worden aangeboden. Deze dochters 

hebben een eigen balans en krijgen een vergunning van de gast‑

landtoezichthouder. In feite worden deze buitenlandse dochters 

zodoende een nationale entiteit in de ogen van buitenlandse 

klanten. De activa van de buitenlandse dochter zijn beschikbaar 

om de buitenlandse depositohouders te betalen, en de gastland‑

toezichthouder ziet erop toe dat er voldoende activa in het gastland 

zijn en blijven. In een omgeving met aparte dochterondernemingen 

per land kunnen de nationale overheden weer nationaal financiële 

stabiliteit beheersen. Nadeel is dat grensoverschrijdende banken 

geen synergievoordelen, zoals een geïntegreerd risicomodel en 

gemeenschappelijke treasuryactiviteiten, meer kunnen behalen. 

Banken moeten alle functies per land zelfstandig organiseren, wat 

leidt tot doublures en hogere kosten.

De derde en laatste optie is de nationale autonomie op te geven 

en over te stappen op Europees toezicht en crisisbestrijding. 
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Deze keuze is eerder gemaakt op monetair terrein met de oprich‑

ting van de ECB. Het gaat hierbij niet om Europese coördinatie van 

nationaal beleid, maar om overheveling van nationale bevoegd‑

heden naar Europees niveau. Het subsidiariteitsbeginsel geeft 

aan dat overheidstaken bij voorkeur op een zo decentraal mogelijk 

niveau moeten worden uitgevoerd. Europese uitvoering is alleen 

gerechtvaardigd als er sprake is van externaliteiten, dus als het 

beleid van het ene land gevolgen heeft voor de andere landen, of 

bij evidente schaalvoordelen, en het efficiënter is om grensover‑

schrijdende fusies door een centrale autoriteit te laten beoordelen 

dan door verschillende nationale autoriteiten. In een omgeving van 

geïntegreerde financiële markten levert financiële crisisbestrijding 

duidelijk externaliteiten op, in de vorm van meeliftgedrag.

Het De Larosière‑rapport

Een groep wijze mannen onder leiding van Jacques de Larosière, 

oud IMF‑topman, heeft de arrangementen voor toezicht en stabili‑

teit in de EU onderzocht. Onno Ruding, oud‑minister van Financiën, 

maakt deel uit van deze groep. Het De Larosière‑rapport (2009) wijst 

op enkele belangrijke gaten in het Europese bouwwerk. De nadruk 

van het huidige toezicht ligt op de gezondheid van individuele 

banken en verzekeraars, zogenoemd microprudentieel toezicht. 

Er is geen zicht op het financiële systeem als geheel, zogenoemd 

macroprudentieel toezicht. Hierdoor konden kredietverlening, 

aandelenkoersen en huizenprijzen ongeremd toenemen. Macro‑

prudentieel toezicht kan bijvoorbeeld de kapitaaleisen verhogen 

voor aandelen en hypotheken als aandelenkoersen en huizenprijzen 

meer dan de trend stijgen, waardoor het voor banken duurder wordt 

hierin te investeren. Zodoende kunnen bubbels in aandelen‑ en 

huizenmarkten worden afgeremd of tegengegaan. Verder geeft het 

rapport aan dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 

nationale autoriteiten te wensen overlaat.

Het De Larosière‑rapport doet aanbevelingen om deze tekortko‑

mingen op te lossen. Allereerst stelt de De Larosière‑groep voor 

om macroprudentieel toezicht op Europees niveau in te voeren. 

Deze macrobenadering kan vroegtijdig onevenwichtigheden in 

het financiële systeem, zoals uitbundige kredietgroei, aan het licht 

brengen. De De Larosière‑groep stelt voor om een nieuwe ‘European 
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Systemic Risk Board’ op te richten met de ECB, de nationale centrale 

banken en de voorzitters van de drie nieuwe Europese Toezicht‑

autoriteiten (zie hierna). De ECB is de hoofdspeler in deze nieuwe 

Board. In de financiële crisis is gebleken dat de ECB voortvarend 

kan handelen. Zo heeft de ECB vanaf het begin van de crisis in 

2007 de geldmarkt ruim voorzien van liquide middelen. Hierdoor 

ontstonden er geen tekorten aan liquide middelen bij banken in het 

eurogebied. Verder stelt het De Larosière‑rapport voor een Euro‑

pees systeem van financiële toezichthouders op te richten met een 

financiële toezichtautoriteit in het centrum, die samenwerkt met 

de nationale toezichthouders (Schoenmaker en Oosterloo, 2008). 

Het nieuwe Europese toezichtstelsel kan voornamelijk decentraal 

werken, dicht bij de financiële instellingen. De centrale autoriteit 

zorgt dan voor een gezamenlijke benadering en slecht eventuele 

geschillen tussen toezichthouders in thuisland en gastland. Na 

verloop van tijd is het niet ondenkbaar dat de centrale autoriteit zelf 

de grote grensoverschrijdende banken onder haar hoede neemt. 

Er zijn momenteel ruim veertig banken in Europa met significante 

grensoverschrijdende activiteiten in Europa. Deze selecte groep van 

Europese banken beslaat 70% in termen van activa van de gehele 

bancaire sector. Toezicht zou dan aansluiten bij de realiteit van 

Europees bankieren.

Het De Larosière‑rapport stelt een driestappenplan voor om tot 

Europees toezicht te komen, maar stopt bij de tweede stap. De eerste 

stap (2009‑2010) betreft het versterken van het toezicht door de 

nationale toezichthouders en het harmoniseren van toezichtregels. 

De tweede stap (2011‑2012) is het omzetten van de centrale bureaus 

van de drie sectorale toezichtcomités tot Europese Toezichtautori‑

teiten: een Europese Bankenautoriteit, een Europese Verzekerings‑

autoriteit en een Europese Effectenautoriteit. Hoofdtaak van deze 

Europese Autoriteiten is het harmoniseren van het toezichtbeleid. 

De toezichtbevoegdheid blijft echter bij de nationale toezichthou‑

ders; wel kunnen de Europese Autoriteiten een bindende beslissing 

opleggen bij geschillen tussen nationale toezichthouders. Op basis 

van artikel 95 van het EU‑Verdrag kan de Europese Raad de Euro‑

pese Toezichtautoriteiten oprichten. Het is treffend voor het betoog 

in deze bijdrage dat artikel 95 ziet op maatregelen samenhangend 

met de interne markt (art. 14 van het EU‑Verdrag). Dit bevestigt 

de samenhang tussen een Europese interne markt en Europees 

toezicht. De derde stap is het overhevelen van de nationale toezicht‑
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bevoegdheden naar de Europese Autoriteiten. Dit is juridisch gezien 

een belangrijke stap. Vanwege gebrek aan politiek draagvlak schetst 

het De Larosière‑rapport deze stap naar Europees toezicht als een 

toekomstperspectief zonder concreet tijdpad.

Lastenverdeling nodig

Het grote obstakel voor Europees toezicht is de lastenverdeling 

tussen EU‑lidstaten. Zoals de huidige financiële crisis aantoont, 

heeft een structuur voor toezicht en stabiliteit een fiscaal vangnet 

nodig om financiële instellingen te kunnen redden in tijden van 

crisis (Goodhart en Schoenmaker, 2009; Wellink, 2009). De huidige 

nationale toezichtstructuren hebben de nationale ministeries van 

Financiën achter zich. Het leidend principe hierbij is dat degene die 

betaalt ook bepaalt. Zonder een Europees fiscaal vangnet zullen 

financieel toezicht en crisismanagement nationaal moeten blijven. 

Dit versterkt de al sluimerende tendens van financieel protectio‑

nisme. In de huidige crisis richten de landen zich voornamelijk op 

het helpen van de financiële industrie in eigen land.

Een Europees fiscaal vangnet voorkomt dat landen zich achter 

nationale financiële grenzen gaan verschansen. Hoe kan Europese 

fiscale lastenverdeling worden vormgegeven? De Europese Commis‑

sie heeft geen eigen bevoegdheid om belasting te heffen. In plaats 

daarvan kunnen de lasten van een bankreddingsoperatie worden 

verdeeld over de landen waarin de bank in nood opereert. Spel‑

theorie laat zien dat een dergelijke verdeling alleen werkt als je van 

tevoren een vaste verdeelsleutel afspreekt. Cruciaal element is dat 

de vaste verdeelsleutel juridisch bindend wordt vormgegeven (dus 

niet in een Memorandum of Understanding). Als je tijdens een crisis 

nog moet onderhandelen, zal ieder land zijn aandeel bagatelliseren, 

zodat het weinig hoeft bij te dragen.

De discussie over lastenverdeling zet de politieke keuze op scherp. 

Zijn politici bereid een deel van hun soevereiniteit in te leveren en 

afspraken te maken over Europees toezicht en lastenverdeling? Tot 

nu toe blijken de meeste politici in Europa daarvoor terug te dein‑

zen. Bos (2009) en Wellink (2009) behoren tot een zeer select gezel‑

schap van beleidsmakers die wel een Europese aanpak voorstellen. 

Door het afwijzen van Europese arrangementen komt de tweede 

beleidsoptie in zicht: het terugdraaien van financiële  integratie. 
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Concreet komt dat neer op het omzetten van buitenlandse bij‑

kantoren in dochterbedrijven. Grensoverschrijdende instellingen 

kunnen dan niet meer de Europese activiteiten vanuit een hoofd‑

kantoor aansturen, maar worden een verzameling van min of meer 

zelfstandig opererende eenheden. De nationale toezichthouders in 

het thuisland en de gastlanden houden daarbij ieder toezicht op de 

betrokken eenheden in hun jurisdictie.

Klant centraal

Tot slot is het nuttig om de invalshoek van financiële instellingen 

zelf te beschouwen. Het Maas‑rapport (2009) over de Nederlandse 

bankensector stelt voor om de klant weer centraal te stellen. De 

internationalisatiestrategie van banken is mede gebaseerd op het 

volgen van klanten. De zogenoemde klantvolghypothese (Grosse 

en Goldberg, 1991) stelt dat de internationale activiteiten van de 

klanten van een bank een reden zijn voor banken om ook te interna‑

tionaliseren. Klanten die in verschillende landen opereren, willen 

graag hun financiële operaties efficiënt uitvoeren en consolideren. 

Zo worden uitstaande kasbalansen in verschillende landen aan 

het eind van de dag samengevoegd en rentedragend uitgezet op de 

geldmarkt tot de volgende ochtend. Internationale bedrijven zoeken 

banken die deze internationale diensten kunnen leveren.

Volgens deze klantbenadering zien de grotere banken de noodzaak 

voor het in stand houden van een Europees, en wereldwijd, netwerk. 

Alleen met een internationaal netwerk kunnen banken multina‑

tionals blijven bedienen. Het bedrijfsleven bepleit traditioneel een 

sterke interne markt. Dat geldt ook voor de financiële sector. Deze 

druk vanuit de markt zal niet weggaan. De financiële sector zal 

blijven pleiten voor een Europese benadering.

Conclusies

De financiële crisis heeft aangetoond dat een Europese interne 

markt en vrijwillige coördinatie van nationaal toezicht niet 

 samengaan. De interne markt is gebaseerd op harde juridische 

regels (EU‑Verdrag, verordeningen en richtlijnen). Bij het niet 

na volgen van deze regels kunnen benadeelde partijen naar het 
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 Europese Hof in Luxemburg gaan. Het juridisch kader voor toezicht 

en crisismanagement is nationaal. Er bestaan alleen afspraken tot 

samenwerking, zoals in een Memorandum of Understanding tussen 

toezichthouders, centrale banken en ministeries van Financiën in 

de EU. Deze afspraken zijn juridisch niet bindend. Tijdens de crisis 

is gebleken dat men weinig gelegen laat liggen aan dit soort vrijblij‑

vende afspraken, als het niet uitkomt.

Deze bijdrage poneert de stelling dat een stevig juridisch kader voor 

toezicht en crisismanagement op Europees niveau onontbeerlijk is. 

In dit Europese scenario blijft de interne markt het referentiepunt 

voor financiële instellingen en beleidsmakers. Het alternatief is het 

nationale scenario, waarin de nationale autoriteiten achter hun 

financiële instellingen blijven staan. Depositohouders en bedrijven 

mijden in dit scenario buitenlandse banken die niet kunnen reke‑

nen op overheidssteun. Het financiële landschap deelt zich langs 

nationale lijnen op.
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De economische crisis en het 
herstel van vertrouwen

W.F. van Raaij∗

Vertrouwen (trust) tussen mensen en vertrouwen in instituties 

vormen een essentieel onderdeel van de maatschappij. Als mensen 

elkaar en instituties niet meer vertrouwen, zal men meer zekerheid 

(contract, onderpand) willen hebben voordat men een relatie of 

transactie aangaat. Vertrouwen tussen mensen onderling en ver‑

trouwen in instituties zijn noodzakelijk voor het functioneren van 

de samenleving (Mosch, Prast e.a., 2006).

Vertrouwen is in zekere zin een ‘gok’ op het toekomstig gedrag van 

anderen (Sztompka, 2000). Lewis en Weigert (1985) zeggen dat ver‑

trouwen een handelen betekent alsof toekomstige onzekerheden in 

feite zekerheden zijn. Vertrouwen is nooit absoluut, maar altijd voor‑

waardelijk en contextueel. Als er geen verwachtingen, onzekerheden, 

keuzes of risico’s zijn, is het begrip ‘vertrouwen’ zonder betekenis.

Een laag vertrouwen binnen een organisatie veroorzaakt fricties, 

rivaliteit, geheime agenda’s en conflicten. Het vermindert de effecti‑

viteit van een organisatie aanzienlijk. Ook in de relatie met klanten 

is vertrouwen cruciaal. Bij een hoog vertrouwen worden veranderin‑

gen gemakkelijker geaccepteerd, wordt een fout vergeven en worden 

de betrokkenheid en trouw (loyaliteit) sterker. ‘Succes zonder 

vertrouwen bestaat niet. Het woord vertrouwen omvat vrijwel alles 

wat u kunt nastreven om succesvol te worden. Dat geldt ook voor 

bedrijven en dan vooral voor bedrijven die met de mensen te maken 

hebben’ (Jim Burke, voormalig topman Johnson & Johnson).

De huidige kredietcrisis, die heeft geleid tot een economische reces‑

sie, heeft ook het vertrouwen (confidence) van beleggers in de beurs 

en in de economische vooruitzichten sterk doen dalen. Consumen‑

ten die bang zijn voor baan‑ en inkomensverlies, trappen op de rem, 

vermijden grote en riskante aankopen, zoals huizen en auto’s, gaan 

meer sparen en schulden aflossen. Dit versterkt de economische 

crisis.

∗�Prof. dr. Fred van Raaij is als hoogleraar economische psychologie verbonden aan de 
Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
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In deze bijdrage worden twee soorten vertrouwen (confidence en 

trust) besproken en wordt beschreven hoe dit vertrouwen zich de 

laatste jaren heeft ontwikkeld, en welke effecten het vertrouwen van 

consumenten en beleggers heeft op de bestedingen, besparingen, 

aankopen en verkopen op de beurs, en daarmee op de economie als 

geheel. Het vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het ontstaan 

van de economische crisis en ook bij het herstel. Het rapport van de 

commissie‑Maas (2009) over de financiële wereld heet dan ook Naar 

herstel van vertrouwen. Vertrouwen is een essentiële voorwaarde om 

het betalingsverkeer, de kredietverlening aan bedrijven en consu‑

menten, de bestedingen en de beurskoersen weer te laten stijgen.

Confidence en trust

Het Nederlandstalige begrip ‘vertrouwen’ kent in het Engels twee 

tegenhangers: confidence en trust.

Confidence is het vertrouwen in de toekomst, in de economische 

ontwikkeling en in de eigen financiële situatie. Een hoog vertrouwen 

is een sentiment of optimisme en de overtuiging dat de economi‑

sche/financiële ontwikkeling gunstig zal zijn. Een laag vertrouwen 

is een soort pessimisme en de overtuiging dat de economische/

financiële ontwikkeling ongunstig zal zijn. Luhmann (1979) stelt 

dat confidence verwijst naar een situatie waarin men uitgaat van de 

zekerheid dat alternatief A gaat gebeuren en dat men alternatief B 

kan negeren. Vertrouwen in een groeiende economie met stijgende 

beurskoersen en stijgende huizenprijzen kan zo sterk zijn dat dit 

wordt ervaren als een zekerheid. Een negatief scenario met dalende 

koersen en dalende huizenprijzen wordt dan niet in overweging 

genomen. Vertrouwen in de zin van confidence is algemeen (‘de 

economie’) en heeft geen specifiek object, zoals de regering, de euro 

of de banken.

Vertrouwen in de zin van trust heeft wel een specifiek object. Het 

gaat bij trust om het vertrouwen in de regering, het regeringsbeleid, 

de euro, Wouter Bos, Jan‑Peter Balkenende, Nout Wellink, Barack 

Obama, de banken, de verzekeraars, tussenpersonen, adviseurs, De 

Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, en andere 

instituties en personen die een rol spelen in de huidige economi‑

sche crisis. Vertrouwen in de zin van trust is de overtuiging dat een 

institutie of persoon deskundig is, het geheel overziet, stabiel is, 
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niet (alleen) in het eigen (partij)belang, maar (ook) in het algemeen 

belang of het belang van de klant handelt, en integer is. Deze deter‑

minanten van trust komen in dit artikel aan de orde.

Consumenten en beleggers

Consumenten en beleggers zijn twee verschillende groepen eco‑

nomische actoren. Consumenten reageren met hun aankopen, 

sparen en lenen op de economische ontwikkelingen en bepalen 

deze ontwikkelingen ook in belangrijke mate. Bij een hoog consu‑

mentenvertrouwen (confidence, optimisme) worden meer duurzame 

goederen gekocht, wordt er meer geleend en gefinancierd, en minder 

gespaard. Bij een laag consumentenvertrouwen (pessimisme) zien 

we het tegenovergestelde beeld.

Beleggers reageren met hun aan‑ en verkopen van aandelen, 

obligaties en andere financiële producten ook op de economische 

ontwikkelingen en bepalen de ontwikkelingen op de beurs in hoge 

mate. Bij een hoog beleggersvertrouwen worden meer aandelen 

gekocht, wordt meer gefinancierd (zoals Legio Lease en de over‑

name van beursgenoteerde bedrijven door durfkapitalisten), en 

worden minder obligaties gekocht. In een dergelijke situatie stijgen 

de koersen en stijgt de AEX. Bij een laag beleggersvertrouwen zien 

we het tegenovergestelde gebeuren.

Een effect dat zowel in consumenten‑ als in financiële markten 

optreedt, is de negatieve spiraal en ‘self‑fulfilling prophecy’. Als 

consumenten pessimistisch zijn, worden aankopen van duurzame 

goederen en minder noodzakelijke diensten, zoals vakantiereizen, 

uit‑ en afgesteld. Dit leidt tot dalende omzetten en problemen in 

de huizen‑, auto‑ en vakantiereizenmarkten. Media publiceren 

hierover en daardoor worden consumenten nog pessimistischer en 

verergert de situatie nog meer.

Dit geldt ook op de beurs. Als beleggers pessimistisch zijn, worden 

aandelen massaal verkocht en dalen de koersen. Media publiceren 

hierover en daardoor worden beleggers nog pessimistischer en 

verergert de situatie. Beleggers wachten tot de koersen weer gaan 

stijgen. Positief nieuws, zoals banken die in het eerste halfjaar van 

2009 weer winst maken, of de AEX die de 300 punten is gepasseerd, 

kan een positieve spiraal creëren en bijdragen aan het geleidelijke 

herstel van vertrouwen.
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Beleggers reageren sneller op economisch nieuws dan consu‑

menten. Beleggers kunnen sneller, zelfs onmiddellijk online, hun 

aandelen aan‑ en verkopen. Consumenten kopen minder frequent 

luxe duurzame goederen. Veranderingen in het consumentengedrag 

zijn daarom trager en minder extreem dan veranderingen in het 

beleggersgedrag. Consumenten en beleggers zijn in circa 37% van de 

gevallen dezelfde personen. Ruim een derde van alle consumenten 

is ook op de beurs actief, via een beleggingsfonds of rechtstreeks. 

Als we meerekenen dat ook pensioenfondsen beleggen, zouden 

we kunnen stellen dat vrijwel alle consumenten direct of indirect 

belang hebben bij de ontwikkelingen op de beurs. Het beursklimaat 

is een indicator van de toestand van de economie. Het beursklimaat 

bereikt consumenten en beleggers door berichten in de media. Het 

beursklimaat beïnvloedt de investeringsbereidheid van onderne‑

mingen en ondernemers, en daarmee de omzet en werkgelegenheid. 

Ook via deze weg bereikt het beursklimaat de consument.

Consumenten en beleggers reageren beiden snel op nieuws in de 

massamedia, zoals op de uitspraak van de bestuursvoorzitter van 

de Belgisch‑Nederlandse bankverzekeraar Fortis: ‘Fortis gaat niet 

bankroet. Daar is geen twijfel over.’ Deze uitspraak leidde tot een 

‘bank run’ (waarbij consumenten hun rekening opzeggen en hun 

geld terughalen), omdat de suggestie werd gewekt dat Fortis failliet 

zou kunnen gaan.

Het vertrouwen (confidence) van consumenten en beleggers kan dus 

in hoge mate elkaar beïnvloeden en overeenkomen. Er kunnen ook 

‘derde’ factoren optreden, zoals ontwikkelingen in de Amerikaanse 

hypotheek‑ en huizenmarkt, die effect hebben op het vertrouwen 

van zowel beleggers als consumenten. Toch sluit dit niet uit dat het 

vertrouwen van consumenten zich anders ontwikkelt in een periode 

dan het vertrouwen van beleggers.

Consumentenvertrouwen

Determinanten van het financieel gedrag van consumenten zijn 

de ‘ability to buy’ en de ‘willingness to buy’. De ‘ability to buy’ is de 

economische factor, het vrij besteedbare (discretionaire) inkomen 

van consumenten, dit is het inkomen dat overblijft als aan alle ver‑

plichtingen, zoals het betalen van huur, hypotheekrente/aflossing, 

verzekeringspremies, schoolgeld, is voldaan. De ‘willingness to buy’ 
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is de psychologische factor, de koopbereidheid en het vertrouwen in 

de toekomst. De huidige crisis is niet zozeer het gevolg van een ge‑

brek aan vrij besteedbaar inkomen, maar vooral van een gebrek aan 

vertrouwen in de toekomst en een geringe ‘willingness to buy’. Het 

vrijgeven van het spaarloon (een voorstel van Agnes Jongerius van 

de FNV) is dus geen bijdrage aan de oplossing van de crisis. Het in 

stand houden van de werkgelegenheid en het inkomen van mensen, 

zoals de deeltijd‑WW, is daarentegen wel van groot belang.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet het consumenten‑

vertrouwen in Nederland. Er zijn hierin twee componenten te 

onderscheiden: de beoordeling van de nationale economie (het 

economisch klimaat) en de eigen financiële situatie van huishou‑

dens (koopbereidheid). De houding ten aanzien van de algemene 

economie is de laatste jaren veel negatiever dan de eigen huishou‑

delijke situatie. Dit komt waarschijnlijk doordat consumenten op 

de hoogte blijven van de algemene economie via de massamedia 

(dagbladen, televisie, radio) en doordat deze media vooral negatief 

nieuws publiceren.

De eigen huishoudelijke situatie wordt minder negatief beoordeeld 

dan de algemene economie, en die eigen situatie bepaalt vooral het 

koop‑ en spaargedrag van consumenten. Als consumenten pes‑

simistischer worden over hun eigen situatie, gaan ze meer sparen, 

schulden aflossen, op tijd hun rekeningen betalen, en doen ze min‑

der riskante aankopen, zoals een huis met hypotheek of een auto of 

ander duurzaam goed betaald met een financiering (Van Raaij en 

Gianotten, 1990; Nijkamp, Gianotten e.a., 2002).

Een omkering (turning point, van stijgend of constant naar dalend) 

van het consumentenvertrouwen is een eerste indicatie van een 

negatieve ontwikkeling. Het consumentenvertrouwen is dan een 

voorspeller van de conjunctuur. Een laag niveau van het consumen‑

tenvertrouwen geeft de ernst en ook vaak de duur van de negatieve 

ontwikkeling aan. Als het vertrouwen zeer sterk daalt, hebben we 

waarschijnlijk te maken met een ernstige economische recessie of 

zelfs depressie. Dit geldt ook voor positieve ontwikkelingen. Een 

omkering van een negatief of constant naar stijgend consumen‑

tenvertrouwen is een eerste indicatie van een minder negatieve of 

positieve ontwikkeling. Een hoog niveau van het consumentenver‑

trouwen is echter minder bepalend voor de duur ervan dan een laag 

niveau. Een hoog niveau in 2006‑2007 is medio 2008 door de berich‑

ten over de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt vrij plotseling 

omgeslagen naar een daling.
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Beleggersvertrouwen

Vanaf medio 2002 meet de Postbank/ING het vertrouwen van de 

Nederlandse particuliere beleggers in de vorm van de Beleggers 

Barometer. In de opzet lijkt dit onderzoek op dat van het consumen‑

tenvertrouwen van het CBS. Particuliere beleggers beleggen zelf 

actief op de beurs of nemen deel aan een beleggingsfonds. Tussen 

medio 2003 en begin 2008 was de PBB Index positief en waren beleg‑

gers overwegend optimistisch. Vanaf begin 2008 zijn particuliere 

beleggers overwegend negatief en pessimistisch over de beurs en 

hun beleggingen. Ook hier bestaat een discrepantie tussen de be‑

oordeling van de algemene economische situatie in Nederland en 

hun eigen financiële situatie (Keizer en Van Raaij, 2008). Beleggers 

blijken hun vertrouwen vaak te baseren op berichten in de media. 

Deze media geven in het algemeen negatief nieuws over de beurs en 

dit resulteert erin dat beleggers de algemene economische situatie 

veel negatiever beoordelen dan hun eigen financiële situatie. Maar 

het kan ook andersom. Een eenvoudig bericht in augustus 2009 dat 

de AEX de 300 punten is gepasseerd, kan al bijdragen tot het herstel 

van vertrouwen van beleggers.

Vertrouwen in instituties

Naast het vertrouwen (confidence) in de toekomst bij consumenten 

en beleggers, bestaat er vertrouwen (trust) in instituties zoals finan‑

ciële dienstverleners (banken, verzekeraars, tussenpersonen), De 

Nederlandsche Bank, het betalingssysteem, de euro, de regering en 

het parlement. Dit type vertrouwen (trust) heeft een concreet object. 

Het is het vertrouwen in een bepaalde persoon (bijvoorbeeld een 

intermediair), categorie (de banken en/of de verzekeraars) of een 

specifieke bank of verzekeraar (bijvoorbeeld Fortis of Aegon). Zoals 

Baier (1986) het definieert:

‘Trust involves the belief that others will, so far as they can, look after our 

interests, that they will not take advantage of us or harm us. Therefore, trust 

involves personal vulnerability caused by uncertainty about the future behaviour 

of others, we cannot be sure, but we believe that they will be benign, or at least 

not malign, and act accordingly.’
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Deze definitie van Baier (1986) benadrukt vooral de goede bedoelin‑

gen (benevolence) van een partij om in een situatie van onzekerheid 

de belangen van een andere partij niet te schaden. Ik kies hier een 

bredere definitie omdat ook andere determinanten van vertrouwen 

belangrijk zijn voor het herstel in de financiële sector.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen systeemvertrouwen 

en persoonsvertrouwen. Enkele consumenten zeiden in het CentiQ‑

onderzoek (Antonides, De Groot e.a., 2008) dat ze tussenpersonen 

(intermediairs in financiële diensten, zoals verzekeringsagenten) 

niet vertrouwen, maar wel hun eigen tussenpersoon. Consumenten 

hadden dus geen vertrouwen in het systeem van  tussenpersonen, 

maar wel in hun persoonlijk contact met een specifieke tussen‑

persoon.

Hier gaat het in het bijzonder over vertrouwen als voorwaarde voor 

het functioneren van de financiële sector. Als banken elkaar niet 

meer vertrouwen en consumenten banken niet, ontstaat een groot 

probleem voor de kredietverlening, het betalingssysteem en het 

onderbrengen van spaargeld. Denk aan de ‘bank run’ op Fortis eind 

2008 en het debacle van Icesave begin 2009.

Deels gebaseerd op Pirson en Malhotra (2008) kunnen zeven groe‑

pen determinanten van vertrouwen (trust) worden onderscheiden 

(Van Raaij, 2009):

1. competentie: technische, beleidsmatige en sociale deskundig‑

heid;

2. stabiliteit, soliditeit en solvabiliteit;

3. integriteit: eerlijkheid (fairness), gelijke behandeling van klanten;

4. goede bedoelingen (benevolence, goede intentie): gedrag in het 

belang van de ander c.q. de klant;

5. transparantie: openheid, duidelijkheid over producten en proce‑

dures;

6. waardecongruentie tussen bedrijf en klantengroep;

7. reputatie: merkbeleid en ontwikkeling van vertrouwen in het 

verleden.

De eerste vier determinanten zijn noodzakelijke voorwaarden voor 

het bestaan van vertrouwen. De laatste drie determinanten zijn 

wenselijke aspecten van vertrouwen. Mijn definitie van vertrouwen 

(trust) wordt dan:
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‘Vertrouwen is de overtuiging dat een partij (persoon, institutie) de belangen 

van de consument/belegger zal bevorderen en in elk geval niet zal schaden. Dit 

vertrouwen is gebaseerd op de noodzakelijke determinanten, te weten com-

petentie, stabiliteit, integriteit en goede bedoelingen, en kan voorts gebaseerd 

zijn op de wenselijke determinanten zoals transparantie, waardecongruentie en 

reputatie.’

Herstel van vertrouwen

Verlies van vertrouwen kan snel ontstaan, zoals in het geval van 

 Fortis. De staatssteun aan Fortis/ABN AMRO leidde echter ook 

tot een snel herstel van het vertrouwen in de stabiliteit van For‑

tis en ABN AMRO. Herstel van vertrouwen is in het algemeen een 

langzaam proces. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ 

Consumenten, beleggers en ondernemers moeten eerst ‘bewijzen’ 

zien in de determinanten van vertrouwen, vooral in competentie, 

stabiliteit, integriteit en goede bedoelingen, voor ze weer vertrou‑

wen krijgen in de banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere 

financiële dienstverleners.

De cruciale vraag is nu hoe het vertrouwen van consumenten en 

beleggers in banken en verzekeraars is te herstellen. Van de zeven 

genoemde determinanten zijn competentie, stabiliteit, integriteit en 

goede bedoelingen noodzakelijke eigenschappen van een financiële 

dienstverlener. Het zijn dissatisfiers, omdat zonder deze eigenschap‑

pen geen vertrouwen kan ontstaan of kan blijven bestaan. Zonder 

deze eigenschappen is het vertrouwen negatief. Deze eigenschap‑

pen kunnen niet door andere eigenschappen worden gecompen‑

seerd (Herzberg, Mausner e.a., 1959). Een bank kan haar incompe‑

tentie niet compenseren door bijvoorbeeld haar waardecongruentie. 

Aan dissatisfiers moet altijd worden voldaan om vertrouwen van 

klanten te krijgen of te behouden. Bij een beleid om het vertrou‑

wen in banken en andere financiële dienstverleners te herstellen, 

moeten competentie, stabiliteit, integriteit en goede bedoelingen 

vooropstaan. Banken moeten in de eerste plaats werken aan hun 

eigen competentie, stabiliteit, integriteit en goede bedoelingen. Als 

dit intern op orde is, kan dit aan de buitenwereld worden bekend‑

gemaakt. Dus eerst verbetering van deze determinanten en dus de 

eigen identiteit, en dan pas werken aan het imago bij doelgroepen 

(Floor en Van Raaij, 2006).
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Een bepaald niveau van competentie is zoals gezegd noodzakelijk 

(het is een dissatisfier), terwijl wellicht een specifieke competentie 

van een bank of een persoon een satisfier kan zijn. Met dit laatste 

wordt bedoeld dat banken, verzekeraars en andere financiële 

dienstverleners ‘extra’ (aanvullende, specifieke) competenties kun‑

nen hebben die een financiële dienstverlener kunnen onderschei‑

den van andere dienstverleners.

Daarnaast bestaan satisfiers, zoals transparantie, waardecongruen‑

tie en reputatie. Hierop kan een bank zich profileren, positioneren 

en differentiëren, maar alleen als aan alle dissatisfiers is voldaan. 

Ook hier geldt dat eerst aan werkelijke verbeteringen van deze 

determinanten moet worden gewerkt, alvorens erover kan worden 

gecommuniceerd met doelgroepen.

Herstel van vertrouwen is een langzaam proces, maar noodzakelijk 

om kredietverlening en transacties weer op gang te brengen. Het is 

een langzaam proces, omdat de ‘wantrouwers’ eerst indicaties en 

‘bewijzen’ willen zien voordat ze hun wantrouwen inruilen voor 

vertrouwen. Deze ‘bewijzen’ moeten authentiek zijn, bijvoorbeeld 

een eigen ervaring of een positieve ervaring van andere consu‑

menten: een voorbeeld dat een bank de belangen van haar klanten 

vooropstelt, een voorbeeld dat een verzekeraar of een bank ‘echt’ 

iemand uit de problemen helpt. Deze voorbeelden zijn wellicht 

schaars. Het herstel van vertrouwen duurt dan ook navenant langer. 

Reclame wordt vaak gewantrouwd vanwege de aanwezige verkoop‑

doelstellingen. Reclame kan de authentieke positieve ervaringen 

wel ondersteunen, maar niet vervangen.

Tot slot

Gelukkig bestaat ook de positieve spiraal. Als er lichtpuntjes zijn en 

gecommuniceerd worden in de massamedia, neemt het vertrouwen 

(confidence) van consumenten en beleggers toe. Ze durven weer 

meer te kopen en te beleggen. Dit leidt tot stijgende koersen en weer 

een verhoging van het vertrouwen.

De vorige crises waren sterk exogeen bepaald, dat wil zeggen dat de 

oorzaken grotendeels buiten onszelf lagen (oliecrisis, internetcrisis). 

Deze externe oorzaken konden zelfs leiden tot een bepaalde mate 

van onderlinge solidariteit: ‘We zijn allemaal getroffen.’ De eerdere 

crises toonden onze afhankelijkheid aan van externe factoren, maar 
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riepen geen of weinig twijfel op over de financiële instituties. De 

huidige crisis startte ook exogeen met de Amerikaanse subprime 

hypotheekmarkt. Al gauw bleek dat pakketten afgesloten hypothe‑

ken als een nieuwe financiële producten waren doorverkocht aan 

banken en verzekeraars, waardoor er een grote verwevenheid was 

ontstaan binnen de internationale financiële wereld. Bovendien 

waren er al eerder complexe en riskante financiële producten ont‑

wikkeld die tot verliezen leidden bij kopers, zoals Legio Lease‑beleg‑

gingen met geleend geld en beleggings(woeker)polissen. De huidige 

crisis versterkte de onvrede met financiële producten en leidde tot 

het huidige gebrek aan vertrouwen in banken en verzekeraars.

Dit betekent dat de huidige crisis ten einde kan komen door gunstige 

internationale financieel‑economische ontwikkelingen, en daarmee 

een herstel van vertrouwen in de vorm van confidence. Een herstel 

van vertrouwen in de vorm van trust zal echter langer op zich 

laten wachten, omdat hiervoor meer bewijzen nodig zijn van ‘goed 

gedrag’ van financiële instituties. Dit betekent dat er een langere 

‘trust’‑crisis zal zijn, zelfs al is de ‘confidence’‑crisis al voorbij. 

Het herstel van confidence zal sneller verlopen dan het herstel van 

trust. Confidence staat in relatie tot economische ontwikkelingen 

en beïnvloedt en wordt beïnvloed door deze ontwikkelingen. Het 

herstel van trust is echter een langzamer proces, omdat hier de 

integriteit van personen en instituties aan de orde is. Mensen willen 

eerst ‘bewijzen’ zien van een veranderd gedrag voor ze personen en 

instituties weer vertrouwen.
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Boekrecensie

Menselijk gedrag in de economie

J.J. van Duijn∗

Animal spirits. How human psychology drives the economy, and 

why it matters for global capitalism

Door George A. Akerlof en Robert J. Shiller

Princeton (NJ), University Presses of California, Columbia and 

Princeton, 2009

248 p.

Het boek is bij Business Contact te Amsterdam verschenen in een 

Nederlandse vertaling onder de titel Animal spirits; hoe instincten in 

de mens de economie sturen

272 p.

Er is het bekende verhaal van de twee mannen, een van hen 

econoom, die op straat lopen. ‘Kijk, daar ligt een gulden’, zegt de 

niet‑econoom. ‘Dat kan helemaal niet’, antwoordt zijn metgezel, 

‘want als er een gulden had gelegen, was die allang door iemand 

anders opgeraapt.’

De hoofdpersoon in de traditionele economieopleiding is de homo 

economicus, een rationeel denkend mens, dat streeft naar nutsmaxi‑

malisatie als hij consument is, en naar winstmaximalisatie als hij 

ondernemer is. Meer wordt geprefereerd boven minder en de men‑

selijke behoeften zijn onbeperkt, zodat er altijd ruimte is voor meer, 

ook al neemt het marginale nut van een extra euro of een extra tele‑

visietoestel af. Bij alle beslissingen die de homo economicus neemt, 

wordt een rationele afweging gemaakt tussen baten en lasten. Als 

er een aanbieding is bij de supermarkt aan de andere kant van de 

stad, zal de consument uit de leerboeken uitrekenen of de lagere 

prijs wel voldoende is om de extra vervoerskosten te rechtvaardigen. 

 Misschien moeten er geen tien, maar wel twintig sinaasappelen 

∗�Prof. dr. Jaap van Duijn is oud-hoogleraar economie en oud-hoogleraar beleggingsleer. 
Van 1983 tot 2005 was hij verbonden aan de Robeco Groep en daar verantwoordelijk 
voor het beleggingsbeleid.
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worden gekocht om de kosten goed te maken, en krijgen we die 

sinaasappelen dan wel op voordat ze beginnen uit te drogen?

Voor de ontwikkeling van de economische theorie was het heel 

handig om rationeel, winstmaximaliserend en nutsmaximaliserend 

gedrag te veronderstellen. Je kon zo tenminste uitspraken doen 

over het gedrag van gezinnen en bedrijven. Met bedrijven was dat 

overigens iets gemakkelijker dan met consumenten. Die streefden 

naar nutsmaximalisatie, maar we wisten niet hoeveel nutseenheden 

de eerste, de tweede en de derde sinaasappel opleverden. Dus werd 

het begrip ‘gebleken voorkeur’ (‘revealed preference’) geïntrodu‑

ceerd: ervan uitgaande dat de consument rationeel handelde, bleek 

uit zijn consumptiegedrag wel welk nut de verschillende goederen 

en diensten vertegenwoordigden. En de theorie was ook nog wel zo 

royaal om goed te vinden dat de actoren in de economie niet tot de 

laatste cent wilden optimaliseren, maar dat zo ongeveer deden.

De micro‑economie van de nutsmaximalisatie en winstmaxi‑

malisatie beschrijft een heldere wereld met heldere uitkomsten. 

Zolang de prijzen en de nutsfuncties maar bekend zijn, kan worden 

uitgerekend wat de rationele consument en de rationele ondernemer 

zouden doen. De micro‑economische theorie is daarmee normatief. 

Wie maximalisatie nastreeft – en we gaan ervan uit dat iedereen 

dat doet – moet zus en zo handelen. Empirisch onderzoek moet 

vervolgens laten zien of er ook daadwerkelijk sprake is van nuts‑ en 

winstmaximaliserend gedrag.

De confrontatie van theorie en empirie had echter altijd iets 

onbevredigends. Als het feitelijk gedrag afweek van het als optimaal 

berekende gedrag, dan werd dat verklaard door het kennelijk aan‑

wezig zijn van preferenties die door de onderzoekers niet gemeten 

konden worden. Dus het gedrag was en bleef optimaal, maar 

bepaalde voorkeuren bestonden alleen in de hoofden van de beslis‑

sers. Een voorbeeld: de ondernemer die zijn fabriek vlak bij een 

golfcourse bouwt, ook al is dat logistiek een heel onhandige plaats. 

Is dat optimaal gedrag? Ja, want de ondernemer is zo gek op golf dat 

het nut van het hebben van een golfcourse naast de deur opweegt 

tegen de lagere winst die het gevolg is van hogere transportkosten.

Maar op deze manier wordt het toetsen van de micro‑economische 

theorie een onbevredigende aangelegenheid. We gaan er op voor‑

hand van uit dat mensen altijd maximaliserend handelen. We weten 

als buitenstaanders, die prijzen en hoeveelheden meten, alleen 

niet wat er in hun hoofden omgaat. Zo valt de theorie van de homo 
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economicus niet te toetsen: ‘Ik doe wat ik doe, en als ik wat anders 

had gewild, had ik dat wel gedaan.’

Een bijzondere toepassing van optimaliserend gedrag is de 

 Efficiënte Markthypothese (EMH) uit de beleggingsleer. Deze stelt, 

simpel gezegd, dat in aandelenkoersen alle beschikbare informatie 

is verdisconteerd en dat om die reden markten efficiënt zijn. De 

prijzen die tot stand komen, zijn de ‘juiste’ prijzen. Een implicatie 

van de EMH is dat beleggers het niet beter kunnen doen dan ‘de 

markt’ door te profiteren van onder‑ of overwaarderingen. Die zijn 

er immers niet, want als een aandeel op basis van alle beschikbare 

informatie ondergewaardeerd zou zijn, dan was die onderwaarde‑

ring in een efficiënte markt allang weggewerkt. We zijn weer terug 

bij de gulden op straat, die er volgens de homo economicus ook niet 

kan liggen.

Uit het feit dat aandelenmarkten van dag tot dag en van jaar tot jaar 

heftig kunnen schommelen en dat vooral in dit decennium ook 

gedaan hebben, kan iedereen begrijpen dat de EMH een onzinnige 

hypothese is. Iedereen die bij een beleggingsmaatschappij werkt, 

snapt dit al na de eerste dag. Als op een dag vol emotie de markt met 

5% daalt en het aandeel Philips in lijn met de heersende sentimen‑

ten ook 5% onderuitgaat, dan kan het niet zo zijn dat de aande‑

lenmarkt efficiënt is. Er is niets in de vooruitzichten van  Philips 

veranderd en toch is het aandeel 5% minder waard. Misschien komt 

er de volgende dag wel weer 3% bij. Bij scherpe koersfluctuaties 

overheerst het sentiment, ten koste van de ratio. Na de turbulente 

jaren die we (hopelijk) achter de rug hebben, zijn er nog maar weinig 

economen die veel waarde aan de EMH hechten, behalve dan in 

tautologische zin (de koersen zijn wat ze zijn, en anders waren ze wel 

anders geweest), maar in de jaren tachtig en negentig werd de EMH 

op de colleges beleggingsleer als het meest geavanceerde inzicht 

gedoceerd.

Beleggers blijken in ieder geval niet altijd rationeel te handelen. 

Ze hebben over het algemeen een goed gevoel voor de toekomstige 

richting van de economie, maar overdrijven op een geweldige 

manier. In goede tijden kan het niet op (de ‘nieuwe economie’ en 

de internethausse van de periode 1998‑2000), maar in slechte tijden 

worden koersen tot depressieniveaus omlaag gedrukt.

Als beleggers, ook maar mensen, in ieder geval niet altijd rationeel 

zijn, zouden consumenten die huizen kopen en ondernemers die 

investeren, uitbreiden en andere bedrijven overnemen, dat dan wel 
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zijn? Het is hoogst onwaarschijnlijk. Ook zij worden gedreven door 

‘animal spirits’, de uitdrukking die John Maynard Keynes gebruikte 

in zijn General theory of employment, interest and money, het klas‑

sieke werk uit 1936 waarmee de Britse econoom de Grote Depressie 

van de jaren dertig wilde verklaren en oplossingen wilde aandragen 

voor de crisis van die tijd.

Animal spirits is ook de titel van het dit jaar verschenen boek van de 

Amerikaanse economen George Akerlof en Robert Shiller. Zij willen 

laten zien dat de economische wetenschap gebeurtenissen als in het 

huidige decennium alleen kan verklaren, indien wordt erkend dat 

menselijk handelen niet uitsluitend rationeel is, maar dikwijls wordt 

gedreven door sentiment – door ‘animal spirits’. Shiller heeft al eer‑

der met het bijltje gehakt. In 1989 publiceerde hij Market volatility, 

het boek waarin hij de overdreven bewegingen op aandelenmarkten 

probeerde te verklaren. En in 2000, net voor de omslag op de beurs, 

verscheen Irrational exuberance, waarin Shiller stelt dat beleggers 

inderdaad irrationeel zijn en dat de koersen op een veel te hoog 

niveau stonden. Nadien heeft hij nog meer faam verworven door de 

omslag op de Amerikaanse huizenmarkt te voorspellen.

Keynes verwijst naar ‘animal spirits’ in het hoofdstuk van de Gene-

ral theory dat over verwachtingen voor de lange termijn handelt. 

Daarin komt zowel het gedrag van beleggers als van ondernemers 

aan de orde. Beiden moeten beslissingen nemen op basis van 

toekomstverwachtingen en zij beleggen c.q. investeren alleen als 

zij vertrouwen in die toekomst hebben. Keynes stelt dat veel van de 

positieve, toekomstgerichte activiteiten van mensen – beleggen in 

bedrijven, investeren in een onderneming – niet gebaseerd zijn op 

mathematische verwachtingen, maar op spontaan optimisme, op 

‘animal spirits’. In perioden waarin het optimisme over de toekomst 

groot is, zal er veel worden geïnvesteerd. Wanneer de toekomstver‑

wachtingen somber zijn, wachten beleggers en investeerders af.

Economen hebben in hun macro‑economische modellen altijd 

moeite gehad om de bedrijfsinvesteringen goed te modelleren. Dat 

komt omdat deze zich niet in een rationeel model laten vangen. Hoe 

afhankelijk investeringen zijn van ‘vertrouwen’, blijkt wel uit het feit 

dat de bedrijfsinvesteringen in iedere economie de sterkst fluctue‑

rende component zijn.

Akerlof en Shiller onderscheiden in hun boek vijf vormen van 

‘animal spirits’: (1) vertrouwen (‘confidence’), (2) redelijkheid 

(‘fairness’), (3) corruptie en kwade trouw (‘corruption and bad 
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faith’), (4) geldillusie (‘money illusion’) en (5) verhalen (‘stories’). 

Het is een wat bonte, ongelijksoortige verzameling van niet‑

economische factoren, waarvan ook niet gezegd kan worden dat er 

in de standaardeconomische curricula en in het standaardecono‑

misch onderzoek helemaal geen aandacht aan wordt besteed. In 

vrijwel elk land wordt al sinds jaar en dag het consumenten‑ en het 

producentenvertrouwen gemeten en iedere econoom realiseert zich 

dat de mate van vertrouwen medebepalend is voor de particuliere 

consumptie en de private investeringen. Alleen: stemmingen plegen 

geweldig door te schieten, naar boven zowel als naar beneden. Het 

vertrouwen van consumenten en producenten is zelden constant. 

De grafieken laten altijd een conjunctuurpatroon zien. In die zin 

bestaat er in een economie geen evenwicht.

Ik had verwacht dat Akerlof en Shiller naast ‘confidence’ ook ‘trust’ 

als niet‑economische factor in het economisch leven zouden 

onderscheiden. ‘Confidence’ is vooral een toekomstgericht begrip. 

Bij de vragen op basis waarvan het consumentenvertrouwen wordt 

gemeten, gaat het altijd om een vooruitblik: is dit een goede tijd om 

een huis te kopen, verwacht u dat de economische omstandigheden 

in de komende twaalf maanden zullen verbeteren? Enzovoort.

‘Trust’ daarentegen heeft betrekking op het vertrouwen dat mensen 

in elkaar hebben, nu. De ‘trust’‑maatschappij is een maatschappij 

waarin mensen elkaar vertrouwen. Een van de aspecten van de hui‑

dige crisis is juist dat het vertrouwen van mensen in andere groepen 

van mensen – bankiers bijvoorbeeld – ernstig is aangetast. Vertrou‑

wen komt te voet en gaat te paard, en het is dat vertrouwen dat in 

het Engels met de term ‘trust’ wordt aangeduid. Akerlof en Shillers 

derde factor (corruptie en kwade trouw) komt een beetje in de buurt. 

Zij stellen dat iedere grote neergang in de economie altijd gepaard is 

gegaan met ernstige gevallen van corruptie en kwade trouw. Tijdens 

de recessie van 2000‑2003 waren Enron en Worldcom de in het oog 

springende gevallen.

‘Fairness’ is een goed voorbeeld van een waarde die gelukkig in 

het dagelijkse economische verkeer een rol speelt, maar waar de 

economische theorie in enge zin niet veel over te zeggen heeft. 

De econoom zou zeggen dat het de taak van de overheid is om de 

economie zodanig van instituties te voorzien en bij te sturen dat de 

uitkomsten van het economisch handelen door de meerderheid van 

de bevolking als redelijk worden ervaren. Het gaat dan praktisch om 

zaken als de inkomensverdeling, maar ook om de toegang tot onder‑
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wijs en zorgvoorzieningen. Men zou kunnen zeggen dat de woede 

in veel landen over de zelfverrijking van sommigen in de financiële 

sector (maar ook daarbuiten) kon ontstaan, omdat de uitkomsten 

van het economisch proces als totaal onredelijk werden ervaren. 

Groenink van ABN AMRO deed niets wat wettelijk verboden is, maar 

het feit dat hij ergens tussen 20 en 30 miljoen euro overhield aan 

het teloor laten gaan van een Nederlands instituut met een lange 

historie, is totaal onredelijk. De onredelijkheid van deze en andere 

uitkomsten van het economisch verkeer leidt nu tot herbezinning bij 

toezichthouders en wetgevers en zal uiteindelijk in nieuwe regels en 

wetten uitmonden.

Een halve eeuw geleden leerden economiestudenten al dat mensen 

leden aan ‘money illusion’. Dat wil zeggen: consumenten realiseer‑

den zich onvoldoende dat prijzen en nominale bedragen door de tijd 

heen niet zonder meer met elkaar vergeleken konden worden, omdat 

inflatie de waarde van het geld uitholt. Het bezwaar van Akerlof en 

Shiller is dat, sinds de econoom Milton Friedman in 1967 betoogde 

dat mensen door prijzen heen kijken, omdat ze rationeel zijn en 

zich wel degelijk realiseren dat een euro van nu heel wat anders is 

dan een gulden van toen, de economische wetenschap uitgaat van 

de volstrekt rationele consument – een consument die dus niet aan 

geldillusie lijdt. Dat is, zeggen zij, niet terecht, want mensen vergelij‑

ken wel degelijk nominale bedragen op verschillende tijdstippen en 

handelen zonder voor inflatie te corrigeren.

De vijfde factor van Akerlof en Shiller, ‘stories’, is van een andere 

orde dan de andere vier. De notie is dat mensen de feiten die zij 

waarnemen zodanig interpreteren dat zij een samenhangend geheel 

vormen, een verhaal. Elke groep en elke generatie heeft zijn eigen 

verhaal. Zij illustreren dit onder andere door te laten zien dat de 

zwarte bevolking van de Verenigde Staten een heel ander beeld 

heeft van hoe de Amerikaanse economie werkt dan de blanke. De 

verhaallijn wordt bepaald door de historie van een groep, gecumu‑

leerde ervaringen en status in de maatschappij. Het verhaal bepaalt 

hoe de groep zich gedraagt en welke economische beslissingen de 

leden ervan nemen.

Verhalen zijn een heel wezenlijke factor, maar wat mij betreft op een 

andere manier dan Akerlof en Shiller aangeven. Iedere economische 

interpretatie van de werkelijkheid is al een verhaal. Economen, ook 

de standaardeconomen, zijn altijd verhalenvertellers geweest. Er 

hebben altijd al zoveel verschillende economische theorieën naast 

elkaar bestaan, dat iedere economiestudent kon leren hoe hij de 
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werkelijkheid van buiten de universiteitsmuren op verschillende 

manieren kon duiden en interpreteren. De neoklassieken hadden 

een andere duiding van de werkelijkheid dan de marxisten, en Key‑

nes las de wereld zoals hij die zag weer op een heel andere manier 

dan zijn tijdgenoot Schumpeter.

Het verhaal dat men geloofwaardig vindt, bepaalt welke beslis‑

singen genomen moeten worden. Het verhaal dat deze crisis het 

failliet van het kapitalistisch stelsel betekent, vraagt om andere 

maatregelen dan het verhaal dat het kapitalisme het best denkbare 

stelsel is en dat grote uitslagen in economische activiteit er nu 

eenmaal bij horen. De gevolgde ‘storyline’ is dus vooral belangrijk 

voor beleidsmakers. Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig 

hanteerde minister‑president Colijn een heel andere ‘storyline’ dan 

de Amerikaanse president Roosevelt. De interpretatie van hoe de 

economie werkt, was bepalend voor de genomen maatregelen of de 

afwezigheid daarvan. Bij ons duurde de depressie langer dan in de 

meeste andere landen.

Akerlof en Shiller vertellen met hun boek ook een ‘story’. Zij menen 

dat het standaardverhaal zo niet helemaal onjuist, dan in ieder geval 

veel te mager is. Hun verhaal is het echte verhaal. Wie zijn punten 

helder wil overbrengen, heeft de neiging zowel het eigen gelijk 

als het ongelijk van de anderen extra aan te zetten. Ook dat doen 

Akerlof en Shiller. Zo weinig begrip voor niet‑economische factoren 

hebben de mainstreameconomen nu ook weer niet. De economi‑

sche wetenschap erkent juist in toenemende mate het belang van 

andere variabelen dan de factoren die in het vak micro‑economie 

de hoofdrol spelen. Het steeds meer in betekenis toenemende 

aandachtsgebied van de ‘behavioral economics’, gedragseconomie, 

gaat juist over het feitelijk gedrag van mensen, als gesteld tegenover 

het gedrag dat volgens de micro‑economische theorie optimaal zou 

zijn.

‘Animal spirits’ past in die ontwikkeling. En de titel van het boek 

is een mooi eerbetoon aan de econoom die in de jaren dertig al 

opschreef wat we nu weer aan het herontdekken zijn.
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Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermogen van de 

financiële markt

Door Olav Velthuis en Liesbeth Noordegraaf-Eelens

Kampen, Uitgeverij Klement, 2009
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De financiële crisis is voor de wetenschap eigenlijk nu pas in de 

meest interessante fase aanbeland. Na een fase waarin er een be‑

roep werd gedaan op wetenschappers om uit te leggen wat er aan de 

hand is, en een fase waarin het vooral aankwam op het formuleren 

van oplossingen en maatregelen, volgt nu de fase van reflectie en 

afrekening. In Op naar de volgende crisis! Over het verleidend vermo-

gen van de financiële markt presenteren Olav Velthuis en Liesbeth 

Noordegraaf‑Eelens een aantal bijzondere reflecties op de oorza‑

ken van de crisis, de verlokkende ongrijpbaarheid van financiële 

markten, de tekortkomingen en beperkingen van de economische 

theorie, en ons onvermogen haar risico’s te bezweren. De auteurs, 

een economisch socioloog en een economisch filosoof, brengen op 

een bijzonder toegankelijke wijze een aantal hoogst originele in‑

zichten over financiële markten voor het voetlicht. Hun conclusie is 

evenwel somber. Een volgende crisis is onafwendbaar. Niet omdat 

we nalaten lessen te leren van deze crisis, maar vanwege het on‑

grijpbare karakter van de financiële markt, waarbij elke poging haar 

risico’s te bezweren weer nieuwe lijkt op te roepen.

∗�Drs. Peter Wim Zuidhof studeerde economie en filosofie. Hij is docent bij Europese 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam en bereidt aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam een proefschrift voor over de verbeelding van de markt binnen het neolibera-
lisme.
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Door de rijkheid aan ideeën is het soms niet eenduidig waar de 

auteurs in dit boek naartoe willen met hun analyse. Het boek 

bestaat uit vier hoofdstukken die elk een ander aspect van de finan‑

ciële crisis behandelen, zonder dat ze optellen tot één duidelijke 

conclusie. Ik ontwaar in het boek een aantal verschillende verhaal‑

lijnen en thema’s, die niet noodzakelijk allemaal bij elkaar komen. 

Dat is op zich geen probleem, want het boek zit boordevol interes‑

sante analyses en reflecties over de crisis, zodat iedereen er wel iets 

interessants uit haalt. De auteurs richten hun pijlen vooral op de 

economische wetenschap en de vraag wat haar rol was in de crisis 

en in hoeverre ze ervoor verantwoordelijk is. Daarbij kiezen ze voor 

een vernieuwend en gewaagd perspectief. De centrale stelling is dat 

de economische wetenschap – ironisch genoeg – niet de beste raad‑

gever is in deze financiële crisis. Niet zozeer omdat haar theorieën 

en modellen niet in staat bleken de crisis te kunnen voorspellen of 

ons konden waarschuwen voor de risico’s. Nee, de economische 

wetenschap heeft juist ook een rol gespeeld in het veroorzaken van 

de crisis omdat haar modellen op een belangrijke manier hebben 

bijgedragen aan de vormgeving van financiële markten. Daarnaast 

stellen ze dat de economische wetenschap onvoldoende toegerust is 

om de financiële crisis te begrijpen, omdat zij belangrijke sociolo‑

gische en psychologische aspecten buiten beschouwing laat. De 

auteurs zien de financiële crisis dus vooral als een crisis van en voor 

de economische wetenschap.

Strijd om de waarheid

Het boek opent met een hoofdstuk waarin de auteurs het idee in‑

troduceren dat de kredietcrisis ook een communicatiecrisis is. Dat 

lijkt wat merkwaardig. De auteurs willen echter laten zien dat een 

financiële crisis niet louter een economisch fenomeen is, maar dat 

woorden en representaties daarin een wezenlijke rol spelen. Ze laten 

zich daarbij inspireren door Robert K. Mertons idee van een self-ful-

filling prophecy. Mertons bekendste voorbeeld van een self-fulfilling 

prophecy is namelijk dat van een run op de bank. Als iemand de 

voorspelling doet dat een bank op omvallen staat, dan kan die voor‑

spelling waarheid worden als iedereen ernaar gaat handelen. Dit 

inzicht veralgemeniseren de auteurs om aan te geven dat de finan‑

ciële crisis ook een complexe strijd om de waarheid omvat.
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Ze onderbouwen die stelling door uitgebreid te analyseren hoe ver‑

schillende partijen strijden om de waarheid ten tijde van het omval‑

len van Northern Rock en Fortis. Ze wijzen erop dat er ook zoiets 

bestaat als een self-denying prophecy. Toen Northern Rock, Fortis 

en Icesave in de problemen kwamen, beweerden alle betrokkenen 

tot het laatste moment dat er absoluut niets aan de hand was. Toen 

sterk twijfel ontstond over de liquiditeit van de bank drukte Fortis‑

topman Verwilst zich heel ongelukkig uit: ‘There is no question that 

Fortis is going bankrupt.’ Deze poging de crisis te bezweren had 

toen eerder het tegengestelde effect.

Tijdens een crisis hebben woorden vaak onbedoelde en oncontro‑

leerbare effecten. Daarom moesten ook centrale bankiers, zoals 

Nout Wellink in Nederland en Mervyn King in Engeland, constant 

op hun woorden letten. Enerzijds wilden ze de suggestie wekken 

dat er niets aan de hand was om zo een self-fulfilling prophecy af te 

wenden. Anderzijds moesten ze laten zien dat ze erbovenop zaten 

en zouden ingrijpen wanneer nodig, met het risico een self-denying 

prophecy in gang te zetten.

Deze onvoorspelbare woordenstrijd om de waarheid druist in tegen 

het idee dat de economie een mechanisme is dat werkt volgens 

ijzeren wetten, zo laten de auteurs zien.

Het performatieve karakter van economische kennis

Het meest interessant is het betoog van de auteurs dat de econo‑

mische wetenschap medeverantwoordelijk is voor de financiële 

crisis. Hun verwijt luidt dat economische kennis, of in elk geval haar 

mainstream- of neoklassieke variant, op belangrijke punten heeft 

bijgedragen aan de wijze waarop financiële markten zijn vormge‑

geven. De auteurs hebben zich laten inspireren door het onderzoek 

van Michel Callon en vooral de kennissocioloog Donald MacKen‑

zie naar het performative karakter van economische kennis. Het 

idee van performativiteit is ontleend aan de filosoof J.L. Austin, de 

grondlegger van de speech act‑theorie. In zijn How to do things with 

words (1962) onderzocht Austin wat hij performatieve beweringen 

noemde. Performatieve beweringen, anders dan constaterende 

beweringen, drukken niet louter een waarheidsclaim uit door een 

situatie in de wereld te beschrijven, maar doen iets in de wereld en 

geven haar vorm. Het klassieke voorbeeld zijn de uit spraken die 
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 gebezigd worden tijdens een huwelijksceremonie: ‘Bij deze ver‑

klaar ik u in de echt verbonden.’ Austins idee van performatieve 

beweringen is recentelijk overgenomen door wetenschapsfilosofen 

en kennissociologen om te suggereren dat ook wetenschappelijke 

uitspraken en wetenschappelijke kennis in sommige gevallen per‑

formatief zijn.

De auteurs bespreken drie manieren waarop de economische 

wetenschap de financiële markten heeft geperformeerd. De eerste 

is rechtstreeks ontleend aan het werk van MacKenzie (bijvoorbeeld 

2007) en laat zien hoe de financiële markten voor zogenoemde 

derivaten zich in toenemende mate gingen conformeren aan een 

economische theorie die daarover bestond. De theorie in kwestie 

is het zogenoemde Black‑Scholes‑model, genoemd naar Fischer 

Black, Myron Scholes en Robert C. Merton, die een formule ontwik‑

kelden om de prijs van opties te bepalen. Een saillant detail is dat 

deze Merton de zoon is van de Merton van de self-fulfilling prophecy. 

Sinds het eind van de jaren zestig werd het in Chicago geleidelijk 

weer toegestaan om derivaten te verhandelen, op voorspraak van 

Chicago‑economen als Milton Friedman en George Schultz.

Lange tijd was het probleem dat er geen goede manier bestond 

om de prijs van dit soort derivaten te bepalen. Daarom ook was de 

derivatenhandel sinds de crisis van de jaren dertig verboden. De 

handel werd gezien als immoreel en pure speculatie. Met de komst 

van de Black‑Scholes‑formule in 1973 kwam daar verandering in. Zo 

verkocht Fischer Black tabellen met allerlei mogelijke combinaties 

van optieprijzen aan handelaren, die deze gebruikten als basis voor 

hun aan‑ en verkoopbeslissingen. Later werd de formule geïnte‑

greerd in computerprogramma’s die gebruikt werden door hande‑

laren. Uiteindelijk conformeerden de marktuitkomsten zich steeds 

meer aan de formule.

Op Zwarte Maandag (19 oktober 1987) keert de opmars van Black‑

Scholes zich echter tegen zichzelf. Omdat de handel grotendeels 

computergestuurd was, ontstond een situatie waarin alle hande‑

laren tegelijk hun aandelen probeerden te verkopen. Een ongeëve‑

naarde beurskrach was het gevolg. In navolging van MacKenzie 

spreken de auteurs hier van contra-performativiteit. De economi‑

sche theorie kan markten dus niet alleen maken, maar ook breken.
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Risicomodellen

Naast de performativiteit en contra‑performativiteit van model‑

len binnen de financiële economie, wijzen de auteurs nog op twee 

andere deelgebieden binnen de economie die ook zouden hebben 

bijgedragen aan de financiële crisis. Zo laten ze zien hoe econo‑

mische theorieën over beloningsstructuren, ontwikkeld door de 

bedrijfseconoom Michael Jensen, hebben bijgedragen aan de zoge‑

noemde bonuscultuur, die mede verantwoordelijk wordt gehouden 

voor de crisis.

Nog interessanter is een derde terrein, te weten de economische 

 theorie over regulering. Gedoeld wordt op de doctrine dat over‑

heidsregulering meer kwaad doet dan goed, vooral uitgedragen door 

Milton Friedman en de zijnen en uiteindelijk ten uitvoer gebracht 

door FED‑voorzitter Alan Greenspan met een beleid van deregule‑

ring en zelfregulering van markten.

Ook de rol van – falende – risicomodellen komt aan de orde in 

het boek. De auteurs rekenen af met het excuus van bankiers en 

toezichthouders dat de financiële wereld te complex is en dat de 

bestaande modellen ontoereikend zijn om de crisis te voorspel‑

len. Ze wijzen erop dat de tekortkomingen van veel risicomodellen 

eigenlijk allang bekend waren. Zo was van het veelgebruikte Value 

at Risk‑model bekend dat het uitgaat van een normaalverdeling in 

prijsfluctuaties en maar heel beperkt rekening houdt met uitschie‑

ters. En dat terwijl uitschieters veel vaker voorkomen op financiële 

markten. Risico’s worden in dit model dus systematisch onderschat. 

Door hun brede toepassing leiden risicomodellen tot verhoogde 

in plaats van verlaagde risico’s. Ze hebben het financiële systeem 

aan de rand van de afgrond gebracht, en daarmee zijn ze contra‑

performatief.

De auteurs menen dat het vrijwel onmogelijk is om één individuele 

partij aan te wijzen als hoofdschuldige van de crisis. Zij baseren 

zich op het werk van Charles Kindleberger (1978) en op onderzoek 

uit de psychologie, gedragseconomie en sociologie om te betogen 

dat enkele heel bekende psychologische en sociologische processen 

gezorgd hebben voor collectieve verblinding. Weliswaar is niemand 

schuldig, maar iedereen is wel medeplichtig. Er is geen reden om te 

verwachten dat een dergelijke collectieve verblinding niet opnieuw 

zal optreden, dus eigenlijk zijn we al onderweg naar de volgende 

crisis. De auteurs verwijzen naar het werk van de socioloog Ulrich 
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Beck over de risicomaatschappij, die stelt dat elke poging om risico’s 

te bestrijden altijd weer nieuwe risico’s oproept. Onze huidige 

samenleving wordt gekenmerkt door een machtsstrijd over risico’s.

Prikkelend

Velthuis en Noordegraaf‑Eelens hebben een intellectueel prik‑

kelend boek geschreven over een belangrijk en actueel onderwerp. 

Zo bieden ze op een zeer toegankelijke wijze een verrassende en 

vernieuwende blik op de financiële crisis, en vooral op de rol van 

de economische wetenschap daarin. Daarbij roepen ze de lezer op 

om financiële markten niet in een louter economisch perspectief te 

plaatsen. Het boek is geschreven voor een groot publiek en heeft tot 

doel om de gedachten te vormen, bij te dragen aan het publieke de‑

bat en om originele vragen en zienswijzen te ontwikkelen. Het zou 

daarom flauw zijn om het langs strikt wetenschappelijke maatstaven 

te leggen van empirische onderbouwing of theoretische gestreng‑

heid. Ik wil daarom liever met de auteurs meedenken en een aantal 

kritische kanttekeningen plaatsen.

De grootste tekortkoming van het boek is dat de auteurs er onvol‑

doende in geslaagd zijn om op overtuigende wijze de samenhang 

tussen de verschillende onderwerpen te benoemen. Wat is precies 

het verband tussen de rol van de centrale bankiers in het bezweren 

van een run op de bank, het performatieve karakter van de econo‑

mische theorie, de invloed van risicomodellen, en de collectieve 

verblinding die heeft geleid tot de crisis? Het zijn stuk voor stuk 

interessante thema’s en inzichten, maar wat verbindt deze?

Mijn lezing is dat het boek eigenlijk drie claims wil maken. Ten 

eerste, en dat is de missing link van dit boek, draait het hele boek om 

het vraagstuk van reflexiviteit in financiële markten. Met reflexiviteit 

wordt bedoeld dat vormen van kennis over een bepaald fenomeen 

onderdeel uitmaken van het fenomeen zelf. Financiële markten zijn 

reflexief omdat kennis over die markten, bijvoorbeeld van centrale‑ 

bankdirecteuren, wetenschappers, politici, maar ook actoren op die 

markt, een sturende rol speelt op de markt. Dit inzicht is niet per se 

nieuw, want de term wordt onder andere gebruikt door superbeleg‑

ger en filantroop George Soros (2008).

Mijn punt van kritiek is dat de auteurs soms reflexiviteit en perfor‑

mativiteit door elkaar lijken te halen en sommige verschijnselen iets 
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te gemakkelijk performatief noemen. De notie van  performativiteit 

is een conceptueel mijnenveld. Het is daarom nuttig om een onder‑

scheid te maken tussen verschillende interpretaties van performa‑

tiviteit. Voor Austin gaat het vooral om de taalhandeling waarin 

men iets doet, die soms een eigen waarheid produceert. Overigens 

laat Austin aan het eind van zijn boek het hele onderscheid tussen 

constaterende en performatieve uitspraken varen en maakt hij 

het ondergeschikt aan het algemene idee van een taalhandeling. 

MacKenzie en Callon hebben bijvoorbeeld een veel sociologischer 

idee van performativiteit. Daarbij concentreert MacKenzie, met 

een achtergrond in de Strong Program in de wetenschapstudies, 

zich vooral op het uitpluizen van de sociale verbanden tussen een 

theorie en haar werkelijkheid, en Callon zich op de sociotechnische 

instituties die een theorie aan een praktijk verbinden. Hier zou men 

nog de idee van performativiteit van Judith Butler aan toe kunnen 

voegen, die een veel sterker discursief karakter heeft.

Een ander nuttig onderscheid wordt geleverd door Callon (2007), 

die oproept om performativiteit te onderscheiden van onder andere 

self-fulfilling prophecies en prescriptions, oftewel voorschriften of 

aanbevelingen. Zo zijn er vraagtekens te plaatsen bij de claim dat 

Friedman en zijn ideeën over regulering de financiële markten heb‑

ben geperformeerd. Gaf hij niet louter een aanbeveling en stond het 

niet iedereen vrij die over te nemen?

De andere twee claims van het boek volgen uit het reflexieve 

karakter van financiële markten en hebben betrekking op de 

economische wetenschap. De eerste is dat de crisis en de reflexivi‑

teit van financiële markten de tekortkomingen en gebreken van de 

economie pijnlijk inzichtelijk maken. De auteurs interpreteren dat 

als een pleidooi voor een meer sociologische en filosofische blik. Op 

zich is dat een lovenswaardig pleidooi en het blijft altijd een interes‑

sante vraag waarom dergelijke inzichten nooit tot de kern van de 

economische wetenschap lijken door te dringen. Mijn vermoeden 

is echter dat de veranderingen uit een geheel andere hoek zullen 

komen. De afgelopen jaren wordt de economische wetenschap 

gekenmerkt door de opkomst van de experimentele economie en 

gedragseconomie, waaronder behavioral finance. Hier gaat men niet 

langer uit van strikt rationele actoren en de efficiëntie van markten. 

Het is daarom niet onaannemelijk dat de financiële crisis het duwtje 

in de rug kan betekenen voor een paradigmawisseling in de richting 

van deze stromingen binnen de economie. De vraag is echter of dat 
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een verandering is die de auteurs van dit boek tevreden zal stellen. 

En het is de vraag of die theoretische wending ook zal resulteren in 

andere politieke betrokkenheid van de economie in de vorm van 

aanbevelingen en instrumenten.

Medeplichtig?

Ten slotte kom ik toe aan de claim dat de economische wetenschap, 

als een van de voornaamste verstrekkers van reflexieve kennis, 

medeplichtig is aan de crisis. De grote vraag is welke conclusies we 

zouden moeten verbinden aan een veronderstelde medeplichtig‑

heid. Moeten Scholes en Merton hun Nobelprijs weer inleveren, iets 

waar de auteurs ook aan refereren, of zou deze postuum ontnomen 

moeten worden aan Friedman? Van strafrechtelijke vervolging zal 

op een enkele uitzondering na geen sprake kunnen zijn en het is 

binnen het collectieve proces van wetenschapsbeoefening vaak 

moeilijk om de schuld te herleiden tot individuen. Maar zou de 

discipline als geheel wellicht in de beklaagdenbank moeten? Daar 

doet zich dan een interessante filosofische vraag voor, namelijk: 

in hoeverre kan iemand verantwoordelijk worden gehouden voor 

de performativiteit van diens wetenschappelijke uitspraken? Zou 

je Black, Scholes en Merton verantwoordelijk kunnen houden voor 

de performatieve effecten van hun formule, net als Marx soms ver‑

antwoordelijk wordt gehouden voor de excessen in het voormalige 

Oostblok? Zou de performativiteit van uitspraken ooit een grond 

kunnen zijn om de vrijheid van expressie te beperken? Ik vermoed 

dat het met Black, Scholes, Merton en Friedman nooit zover zal ko‑

men als hoe het met de studie van eugenics verging na de Holocaust. 

Alhoewel, denkend aan hoe Marx verguisd is, wie weet volgt ooit 

Friedman?

Vooralsnog lijkt het erop, zoals ook de auteurs aangeven, dat de 

economische wetenschap zich nog weinig aantrekt van de financiële 

crisis. En dat is een teken van intellectuele zwakte. Voor mij staat 

vast dat de economische wetenschap en haar beoefenaren in de 

verschillende beleidsposities onherroepelijk boter op het hoofd heb‑

ben. Vragen over de houdbaarheid van ons financiële systeem zijn 

systematisch uit de weg gegaan. Zelfs met bestaande risicomodellen 

waren de risico’s op financiële markten te voorzien. Iedereen was 

op de hoogte van het bestaan van de zogenoemde asset bubble en 
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housing bubble na het uiteenspatten van de dot-com  bubble. Maar te 

druk om zelf ook nog een stuk van de taart te krijgen, heeft niemand 

de intellectuele verantwoordelijkheid genomen om de niet zulke 

onwaarschijnlijke scenario’s door te rekenen.

De financiële crisis zou dus ook vooral een moment moeten zijn 

waar de economische wetenschap zichzelf een spiegel van intellec‑

tuele integriteit voorhoudt. Ze zou kunnen beginnen met een zelf‑

onderzoek en nagaan op welke wijze haar theorieën zich mengen 

in de economische werkelijkheid, deze legitimeren, stabiliseren en 

soms performeren. Daarmee komt hopelijk een eind aan een eeuw 

van geveinsde politieke neutraliteit van de economische weten‑

schap en haar elegante, maar wereldvreemde theorieën.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to judicial 

policy. The section Summaries contains abstracts of the interna‑

tionally most relevant articles of each issue. The central theme of 

this issue (nr. 6, 2009) is The credit crunch.

Playing with financial risks in an uncertain world
W.G. Wolters

The concept of risk and the practice of financial risk management 

are important factors in the present‑day financial world. Handbooks 

explain this focus on risk as a reaction to increased volatility of pric‑

es, interest rates and exchange rates since the early 1970s. Financial 

economists have developed mathematical models and quantitative 

techniques to hedge the risks of financial transactions. The finan‑

cial innovations developed in this process, so‑called derivatives, 

are derived from older forms of intertemporal transactions, such 

as options, futures, forwards and warrants. The use of derivatives 

has grown rapidly since the early 1970s. A number of authors has 

pointed out that the widespread use of these financial instruments 

to hedge risks at the level of banks and corporations has increased 

systemic risk at the macro‑level. Some authors think that risk man‑

agement is principally impossible, as uncertainty reigns the world. 

Others have pointed out that financial organizations have used 

derivatives not only for risk management, but also for other less 

lofty organizational purposes, such as creating excessive credit and 

taking highly leveraged positions. While this criticism is generally 

valid, it should be realized that the use of quantitative techniques 

and the practice of derivatives cannot be banned from the present‑

day financial world.

The financial crisis and corporate crime: four possible relations
W. Huisman

In this article four possible relations of the credit crunch and corpo‑

rate crime are examined. A first relation is that cases of accounting 

fraud have contributed to the causation of the crisis. Due to these 
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scandals the trust in large corporations and the financial sector 

would have been eroded. A second possible relation is the reverse: 

the crisis will lead to more corporate crime. Because of the crisis 

companies run into financial difficulties. In their despair they could 

try to cut costs by not complying with regulations or they could try 

to gain illegal profits through fraud. The third relation is the crimi‑

nalization of more unethical corporate behavior. The moral outrage 

on the behavior of banks and insurance companies that contributed 

to the crisis might lead to an increased labeling of risky or greedy of 

corporate executives as crime. This will result in more regulation. 

The fourth and final relation is that these amplification effects will 

lead to the discovery of more corporate crime.

Financial crises and financial criminals
B.M.J. Slot

Charles Kindleberger unravelled the anatomy of a typical financial 

crisis in his famous book Manias, panics and crashes (1978). He 

stresses that during a boom the tendency to swindle and be swin‑

dled runs parallel to the tendency to speculate. In this article five 

famous and non‑famous swindles over the past ninety years are 

analyzed. Each financial boom, and each financial crisis during 

this period of modern capitalism experienced at least one famous 

financial swindle, which is to be seen as typical for the boom and 

the subsequent deception. The five swindlers described are Charles 

(Carlo) Ponzi in the 1920s, Ivar Krueger around 1930, Bernie Corn‑

feld in the 1960s/1970s, Michael Milken in the 1980s and – very 

recently – Bernard Madoff. His 65 billion dollar fraud is to be seen 

as the first worldwide Ponzi scheme – a fraud that lasted longer, 

reached wider and cut deeper than any similar scheme in history. 

An analysis of these five cases yields several striking similarities. It 

is concluded that financial swindles are no random events, but the 

result of both structural changes and circular waves of economic 

and financial boom and bust.

The financial crisis and Kondratieff’s lessons; a doom scenario
E. Mecking

The world is in the throes of the deepest economic depression since 

the 1930s. Worst is yet to come. The financial crisis has spread to 

the real economy on a global scale. A global recession combined 

with the current credit crunch is a rare, but a deadly cocktail. This 
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will lead to a recession of unimaginable magnitude – a deflationary 

depression. This doom scenario is based on the conjuncture waves 

of the Russian economist Nikolai Dimitrievitsj Kondratieff (1892‑

1938) and the strong similarities between 1920‑1929 and 1980‑2000, 

both autumn seasons in the Kondratieff cycle. Soon it will become 

clear that all measures taken by governments have had only a little, 

temporary positive effect. The stock markets, housing markets and 

world economy will reach new depths in the coming decade. Social 

chaos will be the result. The history of the 1930s could serve as our 

guide here.

Who is responsible for the financial crisis?
B. Unger

Many actors have been blamed for the financial crisis: Greenspan, 

banks, rating agencies, careless mortgage takers and incompetent 

mainstream economists. This paper however focusses on other ex‑

planations for the crisis which are usually neglected in mainstream 

economics. The imbalances in the income and wealth distribution 

worldwide have become so large, that the poor cannot buy the goods 

produced by rich countries anymore, while the rich have become 

so rich that they cannot spend all their income anymore in the real 

sector. This lack of demand for goods has artificially been filled by 

unsecured debts given to the poor, but eventually led to a taking off 

of financial markets, and to a crisis. When imbalances are too large, 

this backfires. Government packages aimed at stabilizing the econ‑

omy should therefore not forget the income and wealth distribution 

in order to be successful in the long run.

Financial supervision at the European level
D. Schoenmaker

There is currently no legal base for financial supervision and crisis 

management at the European level. Powers are nationally based. 

This article develops the financial trilemma, which states that a 

stable financial system, an integrated financial system and national 

financial autonomy are incompatible. Any two of the three objec‑

tives can be combined, but not all three; one has to give. Assuming 

that a stable financial system is desirable, this article explores the 

trade‑off between national financial autonomy and financial in‑

tegration in Europe. Policymakers face a clear choice. If they want 

to preserve the benefits of the single market for financial services 
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(financial integration), financial supervision and crisis manage‑

ment have to be based on a European footing. This article stresses 

that a strong legal base is needed for such European arrangements. 

Voluntary cooperation does not work in a crisis, as national gov‑

ernments tend to follow their national interests. The alternative to 

European arrangements is preserving the current national powers. 

This article predicts that banking will then become national: each 

country has its own national banks.

The economic crisis and the recovery of confidence and trust
W.F. van Raaij

Trust between people and institutions is essential for the func‑

tioning of society. In this paper the author distinguishes trust and 

confidence. Confidence is the optimism or pessimism of consum‑

ers and investors about the future, about the Dutch economy and 

about the financial situation of their own household. Consumer 

confidence declined sharply after 2007, with negative consequences 

for the sales of houses and cars. A low level of trust is threatening for 

the functioning of institutions and society. Determinants of trust 

are: competence, stability, integrity, benevolence, transparency, 

value congruency and reputation. The first four determinants are 

‘dissatisfiers’, while the last three are ‘satisfiers’. Financial institu‑

tions have to meet the criteria on the first four determinants without 

a compensation by the last three determinants. The last three de‑

terminants offer options for additional profiling, positioning and 

differentiation. The recovery of confidence will happen sooner than 

the recovery of trust. Confidence is related to general economic de‑

velopments. The recovery of trust is a slower process, because of the 

integrity of persons and institutions. People want to see ‘proofs’ of a 

changed behaviour before they trust persons and institutions again. 

This means that a prolonged trust crisis is to be expected, even 

when confidence is already optimistic.



Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_
report_en.pdf
Tekst van het adviesrapport van de De Larosière‑groep over Euro‑

pees toezicht op de financiële sector, geschreven in opdracht van de 

Europese Commissie.

www.wbs.ac.uk/news/podcasts/2009/04/29/The/death/of
Podcast waarin de Britse hoogleraar Governance and Public 

 Management Colin Crouch het begrip ‘geprivatiseerd Keneysia‑

nisme’ uitlegt.

http://blogs.ft.com/maverecon/2008/04/the‑greenspan‑fed‑a‑
tragedy‑of‑errors/
Blog van de econoom Willem Buiter, hoogleraar European Political 

Economy aan de London School of Economics and Political Science, 

over de Amerikaanse FED (Federal Reserve System) in de periode 

dat deze werd geleid door Alan Greenspan.

www.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/article2202775.ece/ 
Zeven_hoofdrolspelers_van_de_crisis
Artikel op de website van NRC Handelsblad over de zoektocht naar 

de ‘schuldigen’ van de kredietcrisis.

www.imf.org/external/np/mcm/financialstability/index.htm
Onderdeel van de website van het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF), speciaal gewijd aan financiële stabiliteit. Op de IMF‑website 

is tevens de meest recente World Economic Outlook te vinden: 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/0709.pdf.

www.minfin.nl/Onderwerpen/Financi%C3%ABle_markten/ 
Kredietcrisis/Ontstaan_kredietcrisis
Uitleg over het ontstaan en verloop van de kredietcrisis op de web‑

site van het ministerie van Financiën.



141Internetsites

www.dnb.nl
Site van de Nederlandsche Bank met actuele informatie over de kre‑

dietcrisis en uitleg van financiële termen.

www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=290349
Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken is de tekst 

te vinden van het rapport Naar herstel van vertrouwen, opgesteld 

door de Adviescommissie Toekomst Banken (commissie‑Maas).

www.bis.org
Website van de Bank for International Settlements. Dat is een in 

Zwitserland gevestigde internationale organisatie die fungeert als 

platform voor overleg tussen centrale banken en andere financiële 

instellingen. Uitgebreide informatie over de achtergronden van de 

crisis, reddingsplannen voor de financiële sector, statistieken en 

actuele ontwikkelingen.

www.cpb.nl/nl/dossier/kredietcrisis/
Het dossier kredietcrisis op de website van het Centraal Planbureau 

omvat een chronologisch overzicht van alle CPB‑publicaties over 

de kredietcrisis. Deze kunnen hier worden gedownload, met uit‑

zondering van het recent verschenen boek De grote recessie; het CPB 

over de kredietcrisis, door Casper van Ewijk en Coen Teulings. Een 

samenvatting van dit boek en nadere achtergrondinformatie zijn te 

vinden op de gelijknamige website www.degroterecessie.nl.

www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=82077&type=org
Tekst van het rapport Kredietcrisis 2008/2009  van de Algemene 

 Rekenkamer. Hierin worden overheidsinterventies, zoals de over‑

name van ABN/Amro en financiële steun aan andere banken, 

geëvalueerd.



Congresagenda

5 oktober Verslaving en criminaliteit

8 oktober Verwey‑Jonker/SER‑lezing ’Nieuwe maak‑

baarheid’

9 oktober SIM‑lezing 2009

15 oktober Feitenonderzoek en bewijs in strafzaken

21 oktober Ciroc‑seminar Corruptie in de rechtshand‑

having

21 oktober Wijkwerking

21‑24 oktober Violence in clinical psychiatry

22 en 23 oktober Corruption and human rights

10 november Perspectieven voor jongvolwassenen na 

 detentie

18 en 19 november Master class: Rule of law

19 november Beleggen in gebakken lucht

1 december Kwaliteit in de keten

9 december Ciroc‑seminar Piraterij

10 december Rechtshandhaving in België en Nederland

1 februari 2010 Tien jaar politiehervorming België

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Verslaving en criminaliteit
Tijdens het symposium, georganiseerd door de redactie van het 

tijdschrift Verslaving, worden cijfers met betrekking tot verslaving 

en criminaliteit behandeld, evenals de behandelingsmogelijkheden 

van verslaving en criminaliteit. Ook de speerpunten van de overheid 

en knelpunten in taakverdeling tussen instellingen en ministeries 

op het terrein van volksgezondheid, politie en justitie komen aan de 

orde. Wat moeten een rechter en een officier van justitie doen met 

deze inzichten? Wat betekent het koppel verslaving en criminaliteit 

voor de reclassering voor volwassenen en jeugdigen? En voor de 

Raden voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg? En 

voor instellingen in de verslavingszorg, de jeugdzorg, de geestelijke 

gezondheidszorg en de forensische zorg binnen en buiten gevange‑

nissen?

Datum: 5 oktober 2009

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Informatie en aanmelding: www.formdesk.nl/bsl/

verslaving_en_criminaliteit
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Verwey‑Jonker/SER‑lezing ’Nieuwe maakbaarheid’
Net zoals vorig jaar organiseren de Sociaal‑Economische Raad en 

het Verwey‑Jonker Instituut een zogeheten leslezing. De bedoeling 

is een nieuwe impuls te geven aan het debat over maatschappelijke 

samenhang en vernieuwing. Voor deze tweede editie gaat prof. dr. 

ir. Marjolein van Asselt in op het thema ‘nieuwe maakbaarheid’. Zij 

is hoogleraar Risk Governance aan de faculteit Cultuur‑ en Maat‑

schappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Als 

coreferenten treden op Barbara Baarsma, directeur van SEO Eco‑

nomisch Onderzoek, en Yvonne Zonderop, zelfstandig journalist en 

voormalig adjunct‑hoofdredacteur van de Volkskrant. Gastheren op 

deze middag zijn Hans Boutellier (directeur Verwey‑Jonker Insti‑

tuut) en Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER).

Datum: 8 oktober 2009

Locatie: Den Haag, SER‑gebouw

Informatie en aanmelding: ilinse@verwey‑jonker.nl; SER: communi‑

catie@ser.nl

SIM‑lezing 2009
De jaarlijkse lezing van het Studie‑ en Informatiecentrum Mensen‑

rechten (SIM) wordt gegeven door prof. Egbert Myjer, rechter bij het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De titel luidt: ‘Human 

rights without peace? The European Court of Human Rights (1959‑

2009) and conflicts between High Contracting Parties’.

Datum: 9 oktober 2009

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: sim@uu.nl

Feitenonderzoek en bewijs in strafzaken
De recente geschiedenis van enkele ingrijpende gerechtelijke 

dwalingen (niet alleen in Nederland) heeft juristen, opsporingsamb‑

tenaren en forensisch deskundigen met de neus op de problematiek 

van feitenonderzoek en bewijs gedrukt. Voor alle procesdeelnemers 

in strafzaken is actuele en grondige kennis van feitenonderzoek en 

bewijs onontbeerlijk.

Aspecten die aan de orde komen, zijn onder meer het wettelijk 

kader, logica, methodologie en statistiek, argumentatie, pseudo‑

wetenschappelijk bewijs, het verhoren van verdachten en getuigen, 

deskundigenrapporten en sporenonderzoek en bewijsvoering.

Datum: 15 oktober 2009
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Locatie: Hotel‑Congrescentrum Oud London, Zeist

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl; studiecentrum@

kerckebosch.nl; tel. 030‑6984222

Ciroc‑seminar Corruptie in de rechtshandhaving
De gevallen van corruptie die in Nederland aan de oppervlakte 

komen, hebben vooral betrekking op het lekken van vertrouwelijke 

informatie in de sfeer van opsporing en toezicht. Veelal zijn daarbij 

politiemensen, douaneambtenaren of handhavers van een andere 

opsporingsdienst betrokken. Tijdens het seminar wordt ingegaan 

op vragen als: hoe zien deze vormen van corruptie eruit, wordt 

Nederland kwetsbaarder voor corrumptieve relaties als gevolg van 

veranderingen in misdaadpatronen en/of nieuwe samenwerkings‑

verbanden met opsporingsdiensten in landen met een bedenkelijke 

reputatie, hoe pakken we de corruptiedreiging aan, en welke moei‑

lijkheden dienen zich daarbij aan? Sprekers zijn onder anderen Hans 

Nelen (Universiteit Maastricht), Maurice Punch (London School of 

Economics) en de Russische politiedeskundige Olga Pleshkova.

Datum: 21 oktober 2009

Locatie: Universiteit Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl; tel. 030‑2537125

Wijkwerking
Op deze door het Centrum voor Politiestudies georganiseerde 

studiedag staat de vraag centraal hoe de politie tegenwoordig in‑

vulling geeft aan wijkwerking. Kunnen we meerdere rollen in de 

wijkwerking definiëren? Zijn eventuele verschillen te verklaren door 

de omgeving, of zijn deze toe te schrijven aan persoonlijke visies en 

instellingen? Hoe zien de interne en externe partners de rol van de 

wijkagent en hoe zien ze hun eigen rol binnen de wijkwerking?

Datum: 21 oktober 2009

Locatie: Ninove, CC De Plombom

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps; secretariaat@

politiestudies.be

Violence in clinical psychiatry
In line with earlier editions, the 6th European Congress on Violence 

will focus strongly on clinically relevant and practically useful in‑

terventions aiming at treating and reducing violent behaviour of 

psychiatric and forensic patients. Hence the overall congress theme 
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is Assessing, treating and caring for potentially violent patients.

Datum: 21‑24 oktober 2009

Locatie: Stockholm

Informatie en aanmelding: www.oudconsultancy.nl/stockholm/

ecvcp/congressregistra.html

Corruption and human rights
Keynote speakers on this conference are John Hatchard (Visit. Prof. 

Open University Business School, UK), Dragos Kos (President of 

GRECO, Council of Europe), David Nelken (University of Macerata, 

Italy), Nikos Passas (Northeastern University College of Criminal 

Justice), and Mark Pieth (University of Basel, chairman of the OECD 

Working Group on Bribery).

The subjects of the workshops are amongst others ‘Corruption as a 

violation of human rights’, ‘Researching corruption: methodological 

and cultural challenges’, and ‘Police corruption and human rights’.

Datum: 22 en 23 oktober 2009

Locatie: Maastricht

Informatie en aanmelding: www.law.unimaas.nl/humanrights, 

onder ‘Conferences’

Perspectieven voor jongvolwassenen na detentie
Nazorg is een essentieel vervolg op detentie, maar de opgave is niet 

gering. Voor praktijkwerkers is nazorg een methodische uitdaging, 

omdat de risico’s groot zijn: ex‑gedetineerden hebben doorgaans 

op veel gebieden problemen, en de samenleving ontvangt hen niet 

altijd met open armen. Voor beleidsmakers is nazorg een complex 

thema, omdat veel verschillende instanties en organisaties de be‑

geleiding rond ex‑gedetineerden moeten aanbieden en afstemmen. 

Hoe kan de wetenschap hierbij helpen, zodat praktijk en beleid een 

‘evidence‑based’ karakter krijgen, met meer kansen op succes? Deze 

Engelstalige conferentie op 10 november 2009 gaat op deze vragen 

in. Daarbij passeren drie thema’s de revue: Practice, Research & 

Development en Policy, waarbij steeds Amerikaanse en Canadese 

deskundigen een voordracht houden, gevolgd door een verdiepende 

discussie met Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Speciale 

gastspreker is Linda Gibbs, Deputy Mayor New York City.

Het congres wordt afgesloten met de lectorale rede van Bas 

Vogelvang.
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Datum: 10 november 2009

Locatie: Den Bosch, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Informatie en aanmelding: www.avans.nl/smartsite.shtml?ch=def&i

d=35398&ms=&em=&sm=

Master class: Rule of law
Presently the universities of Leiden and Groningen are engaged in a 

joint project with the Indonesian university teaching staff. A com‑

parative analysis of developments in the two countries, ever since 

the respective legal systems naturally diverged after independence, 

enables the strengthening of Indonesian teaching staff, but also 

provides a valuable frame of reference for discussions as to optimal 

ways of developing the Indonesian legal system in a democratised, 

decentralised, and increasingly international setting. The master 

class will address these issues.

Datum: 18 en 19 november 2009

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: t.n.zwaagstra@rug.nl; marianne.van.

driel@bureau.knaw.nl

Beleggen in gebakken lucht
Beleggingsfraude doet zich in velerlei vormen voor, is van alle tijden 

en kan iedereen treffen die aan beleggen doet. De omvang van de 

fraudes en het aantal slachtoffers blijven stijgen. Door gebrek aan 

liquiditeit als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis wordt een 

verdere toename verwacht van het aantal aan het licht gekomen be‑

leggingsfraudes. Steeds meer beroepsgroepen krijgen professioneel 

met deze fraudes te maken. Herkennen, bestrijden en voorkomen 

van fraude met beleggingsproducten staan centraal tijdens dit mid‑

dagcongres. Gesproken wordt over de verschillende vormen van 

beleggingsfraude, de signalen waaraan beleggingsfraude in een 

vroeg stadium kan worden herkend, de juridische en praktische 

mogelijkheden om beleggingsfraude aan te pakken, en de mogelijk‑

heden voor de slachtoffers om hun schade te beperken.

Bezoekers ontvangen gratis het nieuwste boek in de reeks SSR‑

publicaties, Beleggen in gebakken lucht, geschreven door Frans 

Roest, m.m.v. Rogier Stijnen.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn de ver‑

schillende vormen van beleggingsfraude, voorbeelden uit het 

verleden, bestuursrechtelijke handhaving en toezicht, de rol van 
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toezichthouders zoals de AFM en DNB, preventieve maatregelen en 

voorlichting.

Datum: 19 november 2009

Locatie: nog niet bekend

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.net/nieuwsbriefcms/

nieuwsbrief/nwb14/beleggen‑in‑gebakken‑lucht‑14.html

Kwaliteit in de keten
Op deze CPS‑studiedag staat het begrip ‘kwaliteit’ centraal, en de 

wijze waarop hieraan in de veiligheidsketen invulling wordt ge‑

geven. Wat betekent ‘kwaliteit’ volgens de verschillende partners 

van de keten en hoe gaan ze daarmee om? Wat is de academische 

visie en waar ziet zij succes‑ en verbeterpunten in de keten? Tij‑

dens de studiedag wordt aan de hand van praktische voorbeelden 

gediscussieerd. Deze voorbeelden komen uit politiekringen en van 

ketenpartners, zoals de zittende en de staande magistratuur. Verder 

wordt aandacht geschonken aan voorbeelden die een duidelijke ver‑

betering van het eindresultaat voor de burger‑klant aantonen.

Datum: 1 december 2009

Locatie: Schaarbeek, De Factorij

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps; secretariaat@

politiestudies.be

Ciroc‑seminar Piraterij
Een seminar over piraterij, aard en omvang, oorzaken en reacties 

vanuit de samenleving.

Nadere informatie volgt op de website van Ciroc.

Datum: 9 december 2009

Locatie: Universiteit Utrecht

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

Rechtshandhaving in België en Nederland
De onderwerpen van het door de Universiteit Gent georganiseerde 

symposium betreffen politiehervorming in België en Nederland, 

rondtrekkende daders, samenwerking in strafzaken in de EU en 

drugs in de Benelux, telkens met twee inleiders en twee responden‑

ten, respectievelijk uit België en Nederland. Aansluitend aan het 

symposium reikt de universiteit een eredoctoraat uit aan de Neder‑

landse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Het eredoctoraat 

is een waardering voor de maatschappelijke impact van zijn werk en 
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de geregelde en intense samenwerkingsverbanden met de Universi‑

teit Gent.

Datum: 10 december 2009

Locatie: Universiteit Gent, aula

Informatie en aanmelding: els.debusser@ugent.be

Tien jaar politiehervorming België
De slotdag van een studiedagenreeks naar aanleiding van het evalu‑

atierapport van de Federale Politieraad. Het motto van deze dag is: 

‘Vooruit koersen! Een toekomstvisie op de Belgische politie.’ De her‑

vorming van de politie waarbij de rijkswacht, de gerechtelijke politie 

en de gemeentepolitie tien jaar geleden werden geïntegreerd, was 

het voorwerp van een grondige evaluatie door de Federale Politie‑

raad. De algemene conclusie is dat de hervorming geslaagd is, maar 

er blijven heel wat verbeterpunten die op korte of op lange termijn 

aangepakt moeten worden.

Op deze slotdag zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie uitgenodigd om afsluitend hun mening te geven over de 

consequenties van het rapport.

Datum: 1 februari 2010

Locatie: nog onbekend

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be; inschrijving: 

secretariaat@politiestudies.be
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– aanpak criminaliteit (overzichten van interventie‑ en preventie‑

strategieën inzake diverse criminaliteitsproblemen);

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, prognoses justitiële ketens, Criminaliteit en rechts-

handhaving);

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitie-thesaurus wordt op de website gebruikt voor de stan‑

daardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende terreinen: cri‑

minologie, criminaliteitspreventie, delicten/criminaliteits vormen, 

justitiële organisatie, politie, slachtoffers, strafrechts pleging, 
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strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, vreemdelingen, burger‑

lijk en administratief recht, staatsrecht en internationaal recht. De 

geografische thesaurus maakt nu deel uit van de Justitie‑thesaurus. 

De oorspronkelijke WODC‑thesaurus is nog te vinden op de WODC‑

website (www.wodc.nl) via de knop ‘publicaties’ en de subknop 

‘Cahiers’, kies vervolgens het jaar 2003.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@min‑

jus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de on‑

derzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑

 series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten 

in de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memoranda en Fact 

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail budh@boomdistributiecentrum.nl. Hierna volgen 

de titelbeschrijvingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de 

series Cahiers, Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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