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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
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