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Inleiding
Wetgeving is een belangrijk kader voor gereguleerde sectoren. Vooral voor de financiële sector
is de laatste jaren de hoeveelheid wet- en regelgeving enorm toegenomen en de aandacht voor
compliance groeit nog steeds. Financiële instellingen hebben een wettelijke verplichting tot
het hebben van een compliance afdeling. Bij de meeste banken zijn deze uitgegroeid tot grote
afdelingen met een omvangrijk takenpakket. Veelal zien deze compliance afdelingen voornamelijk
toe op integriteitsrisico’s (zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, belangenverstrengeling,
terrorismefinanciering). Dat is begrijpelijk, immers het is onmogelijk om voor alle
aandachtsgebieden en producten te monitoren of de regels worden nageleefd. Wij geloven ook
niet in een organisatie waar de naleving van wet- en regelgeving bij één afdeling is belegd. Het is
belangrijk dat medewerkers in alle onderdelen van de organisatie begrijpen hoe het speelveld er
uit ziet en wat de spelregels zijn. We noemen dat een gezonde compliance cultuur. We nemen
compliance in dit verband in de meest brede zin van het woord, dus het naleven van alle relevante
wet- en regelgeving, zowel in-als extern. In dit artikel ligt de focus op de financiële sector.

Organisatiecultuur, risicocultuur en compliance cultuur
Organisatiecultuur

Risicocultuur

Compliancecultuur

Organisatiecultuur kan worden omschreven als de manier
waarop medewerkers in een organisatie met elkaar en met
derden omgaan op basis van (meestal ongeschreven)
waarden, normen en gedragsuitingen. Onder risicocultuur
verstaan we de manier waarop mensen omgaan met risico’s
en hoe de risico’s worden beheerst. Compliance cultuur is de
wijze waarop mensen de regels toepassen zodat naleving van
de regels wordt gewaarborgd.

Om er voor te zorgen dat wet- en regelgeving kan worden nageleefd door een organisatie, wordt
deze vaak omgezet naar specifiek beleid voor de organisatie en operationele processen. Het is
onmogelijk om alle voorkomende situaties tot in detail vast te leggen. Medewerkers zullen derhalve
de regels en de achtergrond van de regels goed moeten begrijpen om ze in voorkomende situaties
goed toe te kunnen passen. Het is tevens van belang dat op hoog niveau in de organisatie die
wet- en regelgeving wordt geselecteerd die relevant is voor de organisatie, welke praktisch wordt
doorvertaald in interne beleidsregels. Dit is wat ons betreft de essentie van een gezonde compliance
cultuur. We gaan er daarbij van uit dat het niet mogelijk is om incidenten te allen tijde te voorkomen,
maar een gezonde compliance cultuur kan wel zorgen voor het tot een minimum beperken van
ongewenste incidenten.
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Het belang van een gezonde compliance cultuur
Een randvoorwaarde voor een gezonde compliance cultuur is dat toepassing van de regels
plaatsvindt op de juiste manier en op het juiste niveau in de organisatie. Ook al is bepaalde wet- en
regelgeving omgezet in specifiek beleid, eventueel uitgewerkt in meer gedetailleerde richtlijnen, het
zal altijd zo zijn dat toepassing plaatsvindt op individuele casussen en daar komt een bepaalde
mate van interpretatie aan te pas. Medewerkers moeten voldoende geëquipeerd zijn om de regels
toe te passen en alleen uitzonderingen op de regels naar een hoger/senior managementniveau
ter besluitvorming voorleggen om te voorkomen dat operationele zaken te hoog in de organisatie
worden opgelost. Hiermee wordt ook voorkomen dat operationele processen inefficiënt worden.
Het belang van een gezonde compliance cultuur is gelegen in:
1. Het voorkomen van incidenten met grote impact
	Wanneer wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, kunnen er stevige sancties opgelegd worden.
Naast de mogelijke financiële schade, kan er ook sprake zijn van reputatieschade of een
combinatie daarvan. Een heel duidelijk voorbeeld van financiële schade hebben we gezien bij
ING. ING kreeg een boete van EUR 775 mln voor het niet voldoen aan de regels van Wwft. Volgens
deze wet hebben financiële instellingen een plicht om witwassen te voorkomen o.a. door het
monitoren van transacties.
2. Het bereiken van strategische doelen
	Strategische doelen kunnen alleen bereikt worden wanneer het creëren, behouden en realiseren
van waarde plaatsvindt binnen gestelde beleidskaders. Wanneer activiteiten worden ontwikkeld of
uitgerold op een zodanige manier dat het niet voldoet aan wet- of regelgeving, dan heeft dit vrijwel
altijd een negatieve impact. Activiteiten moeten worden gestaakt en kunnen ook nog eens leiden
tot boetes, hetgeen het behalen van strategische doelen bemoeilijkt.

Compliance als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
Hoe kunnen we een gezonde compliance cultuur bewerkstelligen? Zoals in de inleiding gesteld,
zien compliance afdelingen vaak met name toe op integriteitsvraagstukken, terwijl het scala aan
wet- en regelgeving veel breder is. Dus het hebben van een compliance afdeling is onvoldoende voor
een gezonde compliance cultuur. De enige manier om ervoor te zorgen dat alle wet- en regelgeving
wordt nageleefd, is wanneer het een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering op strategisch,
tactisch en operationeel niveau. Wanneer het dus niet alleen de verantwoordelijkheid is van de
compliance afdeling, maar de verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Het naleven van wet- en
regelgeving moet in het DNA van de medewerkers zitten en “by design” in de bedrijfsvoering en
processen wordt verankerd. Vanzelfsprekend blijft er altijd een rol weggelegd voor de 2e en 3e lijn,
zeker bij financiële instellingen.
Als de regelgeving een integraal onderdeel vormt van de eerste lijn, leidt dat tot:
•	Betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen en bedrijfsonderdelen
•	Lagere cost of control
•	Efficiëntere uitvoering van de 2e en 3e lijn (o.a. oversight, audit)
•	Verlaagde kans op incidenten of correcties achteraf
Accent Advies, november 2020 | 3

Iedereen compliance officer?

In sommige organisaties zal de compliance cultuur voor verbetering vatbaar zijn. Het is uiteraard
niet de bedoeling dat iedereen compliance officer wordt in de enge zin van de betekenis en dat
de organisatie voornamelijk bezig is met naleving van regels. Integendeel, door het een gedeelde
verantwoordelijkheid te laten zijn en een verantwoordelijkheid van iedere medewerker, is de
verwachting dat mensen meer gaan samenwerken. Als de regels een integraal onderdeel worden van
de (klant)relatie, worden eventuele beperkingen in een vroeg stadium opgemerkt en geadresseerd.
COSO en de Society of Corporate Compliance & Ethics hebben in november 2020 richtlijnen
gepubliceerd over hoe bedrijfsethiek en compliance aangelegenheden kunnen worden geïntegreerd
in het grotere risicomanagement programma van een bedrijf, inclusief een lijst met best practices
om compliance programma’s te integreren in het COSO ERM (Enterprise Risk Management) Model.
Een belangrijke pijler van ERM is de focus op het creëren, behouden en realiseren van waarde. Een
effectief compliance programma zou deze doelen moeten ondersteunen.

Empowerment en soft controls
Voor een gezonde compliance cultuur als hierboven omschreven is empowerment in de hele
organisatie een belangrijke voorwaarde. Dit Engelse woord, dat letterlijk betekent ‘iemand tot iets in
staat stellen’ en dat in het Nederlands meestal onvertaald blijft, wordt veel gebruikt door organisaties
om aan te geven dat het streven is de doelgroep (afdeling en/of individu) in staat te stellen zelf de
problemen op te lossen en te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Hier raakt de compliance cultuur de risicocultuur en komen de zogenaamde soft controls in beeld. In
de literatuur (o.a. Muel Kaptein) worden veelal acht basis soft controls onderscheiden.
Soft control

Vertaling naar compliance cultuur

Helderheid

Mensen moeten goed begrijpen wat het beleid is en hoe ze dat moeten toepassen

Voorbeeldgedrag

Beleid moet worden gedragen en beleden door de hele organisatie, te beginnen bij
raad van bestuur en senior management

Betrokkenheid

Naast dat mensen moeten begrijpen wat het beleid is, is het ook van belang dat ze
begrijpen waarom het zo is en waarom dit in het belang van de organisatie is. Het doel
is optimaliseren van intrinsieke motivatie

Uitvoerbaarheid

De regels moeten helder en praktisch toepasbaar zijn. De mensen moeten
voldoende tijd en kennis hebben om regels na te leven

Transparantie

Het moet de medewerkers ook duidelijk zijn wat van hen wordt verwacht. Wanneer
word ik geacht zelf een beslissing te nemen en welke ruimte heb ik daarbij?

Bespreekbaarheid

Het is van belang dat mensen zich comfortabel voelen om beslissingen te nemen,
hetgeen ook betekent dat er fouten gemaakt kunnen worden. Zolang daarvan
geleerd wordt mag dat geen probleem zijn. Dilemma’s moeten kunnen worden
besproken

Aanspreekbaarheid

Mensen moeten elkaar onderling kunnen aanspreken op ongewenst gedrag, zowel
in hiërarchisch als in teamverband. Hoe veiliger de omgeving in dit verband is, hoe
lager de drempel is om fouten en incidenten te melden

Handhaving

Hoe wordt omgegaan met (on)gewenst gedrag? Hoe meer gewenst gedrag wordt
beloond/gewaardeerd, hoe eerder mensen geneigd zijn gewenst gedrag te tonen
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Interpretatie en toepassing van regelgeving
Zoals hierboven gesteld, is de hoeveelheid regelgeving voor de financiële sector de laatste jaren
sterk toegenomen, o.a. vanuit de wens om een herhaling van de kredietcrisis te voorkomen en de
integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Het is allereerst van belang om vast te stellen
welke wetten en regels van toepassing zijn. Sommige wet- en regelgeving zal toezien op de instelling
als geheel en daarnaast kunnen er verschillende regels zijn op product- of klantniveau. Relevante
regels moeten worden gefilterd en in beleid worden omgezet, toegesneden op de specifieke aard
van de dienstverlening. Hier vindt een eerste selectie plaats en wordt een vertaalslag gemaakt naar
beleid, soms aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen. Richtlijnen zullen echter nooit zodanig
gedetailleerd (kunnen) zijn, dat alle dagelijks voorkomende zaken worden gedekt. Dus ook hier zal
een interpretatie van het beleid nodig zijn. Sommige financiële instellingen zullen aanlopen tegen
het feit dat bepaalde regelgeving van toepassing is, maar eigenlijk niet goed past bij de aard van de
dienstverlening. Te denken valt aan leasemaatschappijen die opereren onder een bankvergunning
bijvoorbeeld omwille van de (gedeeltelijke) funding met spaargeld. Dergelijke instellingen zullen toch
een manier moeten vinden om de regelgeving in het beleid te incorporeren.
Voor financiële instellingen is het vertalen van regelgeving eveneens een belangrijke factor in
de bepaling van de kapitaaleisen voor zowel banken als verzekeraars. Met goedkeuring van de
toezichthouder mogen financiële instellingen intern modellen ontwikkelen om kapitaal te berekenen
voor verschillende asset classess en risico’s. Deze modellen moeten zoveel mogelijk een realistische
weergave zijn van het risicoprofiel van de financiële instelling of business line. Dat is niet altijd
eenvoudig. Beschikbaarheid en kwaliteit van de data zijn van groot belang, maar daarnaast is
het belangrijk dat de drivers voor de risico’s en de regelgeving op een zodanige manier vertaald
worden naar modellen dat dit niet leidt tot een onnodig hoog kapitaalbeslag. Goede kennis van het
businessmodel is daarbij onontbeerlijk.
Bij een gezonde compliance cultuur gaat het enerzijds om een duidelijke scheiding tussen wat wel
en niet is toegestaan, maar ook hier geldt dat er altijd een grijs gebied is. Een gebied waar regels
worden toegepast en geïnterpreteerd. Het is ook een gebied waar gemakkelijk verschil van inzicht
kan ontstaan tussen de commerciële afdelingen en de afdeling risicomanagement.
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Conclusie
Om tot een waarborging te komen van een gezonde compliance cultuur is het van belang dat
medewerkers in alle geledingen van de organisatie:
•	Begrijpen wat de regels zijn en waarom ze zo zijn
•	Begrijpen hoe ze de regels moeten toepassen
•	Besluiten durven en kunnen nemen die passen bij hun rol en (kennis)niveau
•	Weten wanneer ze zaken moeten voorleggen aan een leidinggevende of andere
beslissingsbevoegde persoon of gremia
•	Begrijpen wat de impact van hun beslissing is op de organisatie en/of de klant
Wij bevelen iedere (financiële) organisatie aan stil te staan bij de compliance cultuur. Een gezonde
compliance cultuur faciliteert een organisatie om op een efficiënte manier naleving van beleid te
waarborgen en daardoor strategische en operationele doelen te bereiken.

Compliance cultuur in kaart brengen
Aan de hand van interviews met verschillende medewerkers uit alle lagen van de organisatie en het
beoordelen van interne documenten/processen, kunnen wij de compliance cultuur in kaart brengen.
De uitkomsten en verbeterpotentieel leggen we vast in een rapportage en bespreken we desgewenst
met de relevante personen in uw organisatie.

Compliance cultuur verbeteren/beïnvloeden
Vanzelfsprekend kunnen we ook aan de slag met het verbeteren van de compliance cultuur indien
de uitkomsten van de nulmeting daar aanleiding toe geven. Samen met u maken we een plan om
de gewenste compliance cultuur te bereiken en kunnen we u ondersteunen bij het uitvoeren van dit
plan.
Naast de dienstverlening hierboven kunnen wij ook ondersteunen bij:
•	Praktische doorvertaling van (nieuwe) wet- en regelgeving in beleid en procedures voor de
organisatie, incl. verzorgen van opleidingen en trainingen om medewerkers compliance bewust te
maken
•	Ondersteunen bij een effectieve borging van compliance in de governance (3 lines model,
compliance charter, etc).
•	Uitvoeren van compliance gerichte audits en onderzoeken
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Meer weten? Neem dan contact op met:

Frank van Egeraat
06 23 16 23 82
f.vanegeraat@accentadvies.nl

Minke van Riel-de Smit
06 15 49 00 41
m.vanriel@accentadvies.nl

Frank van Egeraat is Register Controller en heeft
ruim 20 jaar ervaring in de dienstverlening, waar hij
functies heeft bekleed op het gebied van Operational
Audit, Operational Risk Management en Finance.
Advies over en implementatie van verbeteringen op
het vlak van procesoptimalisatie, risicobeheersing
en management van operationele en financiële
performance hebben in zijn werk centraal gestaan.

Minke van Riel heeft bijna 25 jaar ervaring
in de financiële sector. Minke is een allround
professional met een track record in compliance,
legal, risk en sales bij ABN AMRO, Rabobank en
leasemaatschappijen. Naast een brede inhoudelijke
basis op genoemde gebieden, is zij goed in staat
om complexe materie om te zetten naar praktische
oplossingen en mensen mee te nemen in dit proces.

Over Accent Advies
Als Accent Advies geloven wij dat organisaties met meer zekerheid hun doelstellingen kunnen
realiseren en kansen kunnen benutten als mensen in de organisatie bewust risico’s nemen en
beheersen.
Integraal risicomanagement
Ons concept van integraal risicomanagement leidt tot een betere inrichting, besluitvorming en
aansturing van een organisatie door strategische doelstellingen en risico’s te verbinden aan de
bedrijfsvoering op alle niveaus. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de invloed van mensen en
hun gedrag op de risicobeheersing.
Creatief en pragmatisch
Wij helpen klanten op een andere wijze naar hun organisatie te kijken. Wij doen dat op een
onafhankelijke, betrokken en interactieve manier. We komen met nieuwe inzichten, zijn creatief maar
wel pragmatisch. Complexe vraagstukken zetten we om naar werkbare oplossingen. We stellen
onszelf hoge kwaliteitsnormen.
Onze adviseurs zijn mensen uit de praktijk en hebben jarenlang ervaring in senior posities in de
publieke en private sector, zowel op bestuurlijk als toezichthoudend niveau.
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