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Henk Breukink
‘Politici en toezichthouders moeten 
financiële sector meer ruimte geven’

Brandende kwestie Vertrouwen financiële sector

Michiel Goudswaard 

‘H
et is hoog tijd dat 
het toezicht op de 
financiële sector 
een nieuwe fase 
ingaat. Nóg meer 
regels, nóg stren-

gere externe toezichthouders en nóg 
betere risicomodellen brengen ons niet 
verder. Enige aanscherping van de regels 
was nodig, maar vertrouwensherstel kan 
er alleen komen als de innovatieve en ini-
tiatiefrijke mensen in de sector weer de 
ruimte krijgen om hun werk te doen.

We zitten nu nog in een fase waarin 
veel politici en externe toezichthouders 
als AFM en DNB meevaren op de golf 
van verontwaardiging over het ontstaan 
van de financiële crisis. Steeds weer 
wordt het beeld opgeroepen dat de hele 
financiële sector er een zooitje van heeft 
gemaakt en dat algemene regels daarop 
het enige passende antwoord zijn.

We moeten niet uit het oog verliezen 
dat 95% van de mensen die in de sector 
werken bestaat uit professionals die he-
lemaal niets te verwijten valt. Zij moeten 
zich nu verdedigen tegen alle mogelijke 
beschuldigingen, vaak gebaseerd op op-
pervlakkige analyses van wat er precies is 
misgegaan.

In mijn ogen is het grootste deel van 
de problemen bij banken, verzekeraars, 
accountants en woningcorporaties toe 
te schrijven aan het optreden van een 
kleine groep personen. Zonder Erik Staal 
was Vestia nooit zo in de problemen ge-
raakt, hoe slecht de governance in de sec-
tor ook was en hoe onduidelijk de regels 
rond de corporaties ook waren.

Bij DSB was sprake van oplichting en 
een rammelend businessmodel, maar 
dat betekent niet dat alle hypotheekver-
strekkers in Nederland moeten worden 
aangepakt alsof het DSB’ers zijn.

Ook bij de woekerpolissen moet het 
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