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1. Inleiding

Ondernemingen bieden steedsmeer openheid over de eigen visie, gemaakte keuzes en
geboekte resultaten op het gebied van beheersing van niet-financiële risico’s. Weinig
zeggende standaardformuleringen en ‘in control’ verklaringen maken plaats voor een
op maat toegesneden aanpak met als sluitstuk de toelichting door de controlerend
accountant.1 Daarbij gaat ook aandacht uit naar bevordering en bewaking van een
integere bedrijfscultuur. Deze ontwikkeling heeft invloed op de taak en functie van de
compliance officer. De toegenomen openheid draagt bij aan de kwaliteit van de
integere bedrijfsvoering, maar maakt de compliance officer ook kwetsbaar wanneer
de lat door de gewekte verwachtingen, nieuwe wet- en regelgeving en verscherping
van het externe toezicht te hoog gelegd wordt. Kan de compliance officer zich goed
staande houden en wat is daarvoor nodig? Kan hij de rol van ‘change agent’ vervullen
wanneer het erop aankomt of verkeert hij daarvoor in een te afhankelijke positie? In
deze bijdrage wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen. Aansluitend wordt
geschetst hoe een andere taakopvatting door de compliance officer zou kunnen leiden
tot een bedrijfsvoering die minder kwetsbaar is voor integriteitsschendingen bij
ondernemingen, zowel binnen de financiële sector als daarbuiten.

2. Besluitvorming en toezichtdruk

Het management van de onderneming is verantwoordelijk voor uitvoering van de
ondernemingsstrategie en houdt daarbij de balans in honorering van diverse uiteen-
lopende belangen van alle betrokkenen. Hoog oplopende regel- en toezichtdruk heeft
onmiskenbaar invloed op de gestelde prioriteiten. De ‘license to operate’ van de
onderneming mag immers niet in gevaar komen. Het voldoen aan de eisen van wet-
en regelgeving is echter geen doel op zich. Dergelijke ‘regulatory compliance’ is slechts

1 Genoemde nieuwe controleverklaringen van de accountant sluiten goed aan bij de nieuwe
‘Integrated Reporting’ methodiek voor jaarverslaggeving, in lijn met het ‘Global Reporting
Initiative’ (www.globalreporting.org). Diverse grote ondernemingen hebben zich hiertoe gecom-
mitteerd. De recent aangekondigde Europese richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie
en diversiteitsbeleid (Kamerstukken II 2012/13, 22 112, nr. 1624) sluit aan op deze ontwikkeling en
zal voorzien in nadere regelgeving op dit gebied voor grote ondernemingen. Zie ook: Financieele
Dagblad 3 maart 2014, ‘Accountant geeft pijnpunten jaarrekening aan in zijn verklaring’ en
‘Accountants doen een stap naar voren’.
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het halve werk en zou ook uitgaan van een te beperkte taakopvatting van de
compliance officer. ‘Regulatory compliance’ kan de organisatie in het defensief drukken,
waardoor ‘ticking the box’ de boventoon gaat voeren en het nogmaar een kleine stap is
naar ‘window-dressing’, stakeholders worden misleid en een integere bedrijfscultuur
wordt ondermijnd. Dit kan zich voordoen wanneer het doel van de regelgeving wordt
miskend en de naleving hiervan botst met de ondernemingsstrategie en de hiermee
samenhangende commerciële motieven en gestelde doelen. Dit leidt dan onvermijde-
lijk tot schending van de eigen gedragscode en is ook om die reden een punt van zorg
voor de compliance officer.

Evenwichtige besluitvorming is één van de centrale pijlers voor een integere
cultuur. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bij herhaling gewezen op factoren die
een evenwichtige besluitvorming in de weg staan, zoals een onvoldoende risicobe-
wustzijn, collectief optimisme, dominantie van het bestuur, te volgzame medewer-
kers en een te sterke gerichtheid op consensus, compromis en harmonie.2 Sturing op
integriteit begint in de bestuurskamer. De compliance officer moet de bedrijfsleiding
doorlopend aanspreken op de omgang met integriteitsissues, hen hierover van
advies dienen, voldoende tegenwicht bieden en de vinger aan de pols houden op
alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Aldus kan de compliance officer
helpen om bestaande gewoontes, mores en groepsdruk te doorzien en verborgen
integriteitsrisico’s te herkennen en aan de orde te stellen. Het komt er daarbij op aan
een effectieve balans te vinden in de toepassing van zowel procesgerichte ‘hard
controls’ (beleid, procedures, IT-maatregelen, rapportages, etc.) als gedragsgerichte
‘soft controls’ (leiderschap, respectvolle bejegening, bespreekbaarheid van opko-
mende dillema’s, openheid, etc.).

Management 

Strategie  

Compliance 

‘Hard 
controls’  

Gewenst 
gedrag 

‘Soft 
controls’ 

Figuur 1.

2 DNB Nieuwsbericht 15 januari 2013, ‘Het belang van cultuur, organisatie en integriteit’.
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3. Taken van de compliance officer

De compliance officer in de financiële sector kan terugvallen op een wettelijk
vastgelegde taakomschrijving. Door de tamelijk algemene formulering biedt dit
echter beperkt houvast.3 In de praktijk legt de compliance officer zich vooral toe
op integriteit gerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering. Het begrip integriteit
wordt in artikel 3:17 lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft) als volgt gedefinieerd:
‘het tegengaan van: 1) belangenverstrengeling; 2) het begaan van strafbare feiten of
andere wetsovertredingen door de financiële onderneming of haar werknemers, die
het vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten kunnen
schaden; 3) relaties met cliënten die het vertrouwen in de financiële onderneming of
in de financiële markten kunnen schaden; en 4) andere handelingen door de
financiële onderneming of haar werknemers die op een dusdanige wijze ingaan
tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt,
dat hierdoor het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële
markten ernstig kan worden geschaad’.

Deze definitie dekt globaal het werkveld van de compliance officer. Als afgeleide
van de aard van de bedrijfsactiviteiten, de voor de onderneming relevante wet- en
regelgeving en de door de bedrijfsleiding gemaakte nadere keuzes loopt de vorm-
geving van de compliancefunctie in de verschillende bedrijfstakken en onderne-
mingen tamelijk sterk uiteen. Ook binnen de financiële sector is hierdoor een
gevarieerd beeld ontstaan.

De compliance officer draagt bij aan de vitaliteit en weerbaarheid van de
organisatie als geheel door het doen van een doorlopend appèl op de eigen
verantwoordelijkheid van management en medewerkers. Daarbij moet worden
ingezet op (1) het opsporen van integriteitschendingen in plaats van deze toe te
dekken, (2) het leren van gemaakte fouten in plaats van deze af te straffen, (3) het
belonen van eigen initiatief van management en goed gedrag van medewerkers en
(4) het bespreken van opkomende dilemma’s in plaats van uitbreiding van het
arsenaal van regels, procedures en controles. Daarbij wordt van de compliance
officer verwacht dat deze de bedrijfsleiding ook op strategisch gebied van advies
en kritische feedback voorziet. Illustratief is de oproep van DNB en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) om de compliance officer te betrekken in alle stappen van

3 De financiële instelling moet beschikken over een organisatieonderdeel dat op onafhankelijke en
effectieve wijze een compliancefunctie uitoefent, met als taak ‘het controleren van de naleving
van wettelijke regels en van interne regels die de financiële onderneming zelf heeft opgesteld’,
aldus artikel 21 lid 1 Besluit prudentiële regels. In artikel 21 lid 2 Besluit prudentiële regels
worden daarbij als taken genoemd: a) het adviseren over de naleving van wettelijke en interne
regels; b) het toezien op deugdelijkheid en effectiviteit van de interne regels en procedures; c) het
beoordelen van de effectiviteit van opgestelde procedures en genomen maatregelen om gesigna-
leerde tekortkomingen op te heffen; en d) het ten minste jaarlijks rapporteren aan de personen
die het dagelijks beleid bepalen en aan het orgaan dat belast is met het houden van toezicht.
Artikel 21 Besluit prudentiële regels geldt voor (onder meer) banken, premie-pensioeninstellin-
gen en verzekeraars. Voor beleggingsondernemingen en beheerders van een instelling voor
collectieve belegging en effecten (icbe) geldt het identiek geformuleerde artikel 31c Besluit
Gedragstoezicht financiële ondernemingen. De voorschriften zijn in de praktijk leidend voor
álle instellingen die deel uitmaken van de financiële sector.
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het beloningsbeleid.4 Ook de oproep van Femke de Vries, divisiedirecteur Toezicht
Expertisecentra DNB, aan de compliance officer om zich niet te beperken tot
‘learning to say no’ maar vooral ook vooruit te blikken is hiermee in lijn.5

Het kunnen én willen laten horen van een onafhankelijk tegengeluid door de
compliance officer is onmisbaar en moet zijn gebaseerd op een goed begrip van de
business, van relevante wet- en regelgeving en van intensieve samenwerking met
management en overige betrokken risicomanagement functies binnen de onderne-
ming. De compliance officer behoort de governance op het gebied van integriteit
over de volle breedte te bewaken en aan te sturen. De aard en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, de geografische spreiding, de toepassing van informatietechno-
logie in de bedrijfsvoering en het cliëntensegment is van invloed op het takenpalet
van de compliance officer. Daarbij kunnen als gevolg van een beursnotering,
productcertificering en/of sectorstandaarden aanvullende eisen gelden. Welke the-
ma’s extra aandacht behoeven in het compliance programma van de onderneming is
vooral een kwestie van maatwerk en risicoafweging.

4. Positie van de compliance officer in de organisatie

De heersende opvatting is dat de compliance officer zijn rol vervult binnen de
tweede lijn van het zogeheten three lines of defense-model. Onder de eerste line of
defense valt het verantwoordelijke business management en de commercie. De
tweede line of defense wordt gevormd door risico management, finance & control,
compliance, personeelszaken en andere business ondersteunende functies waarmee
wordt samengewerkt. De derde lijn in dit model is toebedeeld aan de interne
accountantsdienst. Deze verdeling is overigens geen vast stramien en is mede
afhankelijk van de wijze waarop de governance van de onderneming in de praktijk
wordt ingericht. In nader uitgewerkte varianten op dit model worden ook wel extra
lines of defense benoemd voor de Raad van Commissarissen en de externe toezicht-
houders. In het jaarlijks uit te brengen Compliance programma worden nadere
prioriteiten en keuzes (voor)gesteld, mede bedoeld om de gedragscode van de
onderneming levend te houden. De compliance thema’s zijn talrijk en houden
over het algemeen verband met bescherming van de integriteit en hiermee samen-
hangende reputatie van de onderneming en van degenen die aan de onderneming
verbonden zijn. Zie figuur 2 waarin dit schematisch is weergegeven.

4 Zie: AFM en DNB, ‘Principes voor een beheerst beloningsbeleid’, mei 2009: ‘Principe 5c: De
compliance-functie analyseert de effecten van een variabele beloningsstructuur op de compliance
van de onderneming met wet- en regelgeving en intern beleid. […] Ook voor de compliance
functies geldt dat de betrokkenheid bij het beloningsbeleid nu vaak beperkt is tot het leveren van
input voor de beoordeling van medewerkers in commerciële functies (compliance-overtredin-
gen). De compliance functie vervult verder geen rol in het beloningsbeleid. Gezien de potentiële
negatieve effecten van de beloningsstructuren op de belangen van klanten (zorgplicht), is het van
belang dat de compliance functie betrokken wordt in alle stappen van het beloningsbeleid.’.

5 Zie: F. de Vries, ‘De compliance officer langs de lat van 5 elementen van goed toezicht’, VU
Magazine Compliance & Integriteit 2014/1, p. 6-7.
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Voor financiële instellingen is tevens wettelijk voorgeschreven dat het organisatie-
onderdeel dat de compliancefunctie uitoefent beschikt over de nodige autoriteit,
middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie om haar
taken onafhankelijk en effectief te kunnen uitoefenen.6

5. Prikkels voor gedragsverandering

Van een speech van prof. dr. Sumantra Ghoshal voor het World Economic Forum7 is
op YouTube een fragment te vinden waarin overtuigend wordt uiteengezet welke
factoren vooral van invloed zijn op gedrag van medewerkers binnen grote organi-
saties. Ghoshal benadrukt het grote belang van de context waarin men functioneert.
Hij noemt dit ‘the smell of the place’ en onder die naam is dit fragment ook
eenvoudig te vinden. ‘The context inside companies should not be characterised
by constraint, compliance, control, and contract. Instead, it should create an envi-
ronment that is distinguished by the dimensions of stretch, self-discipline, support,
and trust’, aldus Ghoshal.

6 Art. 21 lid 3 Besluit prudentiële regels en art. 31c lid 3 Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen.

7 Vermoedelijk daterend uit 2003 of 2004. Exacte datum onbekend.
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Deze zienswijze is nog steeds actueel. Het komt geregeld voor dat een groot
compliance incident de bedrijfsleiding ertoe brengt om sterke expansie van de
compliance-, audit en risicomanagementfuncties door te voeren, al dan niet voorge-
schreven door externe toezichthouders op straffe van verlies van een vergunning,
keurmerk of vrijheid om bepaalde bedrijfsactiviteiten te continueren of uit te breiden.
Een explosie van aanvullende beheersingsmaatregelen draagt echter slechts tijdelijk
en beperkt bij aan deweerbaarheid en het herstellend vermogen van de organisatie en
kan dit op den duur zelfs ondermijnen. Wanneer men van de grootste schrik bekomen
is en het liefst terug wil keren naar ‘business as usual’ dan voelt men zich opgescheept
met een massief compliance programma, voorzien van allerhande controle- en
rapportagemechanismen, extra monitoring verplichtingen, aanvullend beleid en een
training- en awareness programma dat ook nog moet worden onderhouden. Wanneer
niet ook de genoemde context in de organisatie wezenlijk ten goede is veranderd, dan
biedt een dergelijk programma veel schijnzekerheid. Het vormt niet alleen een sub-
stantiële kostenpost, maar vaak ook een aanhoudende bron van irritatie voor mede-
werkers en soms zelfs een blok aan het been voormanagement bij het inzetten van een
nieuwe koers. Hoeveel ruimte resteert er dan nog voor individueel initiatief en eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers? Van het maken van morele afwegingen en
het bespreken van dilemma’s in een veilige omgeving is dan vermoedelijk nog steeds
geen sprake. De averechtse uitwerking van een te zwaar opgetuigde compliance
afdeling in relatie tot de door Ghoshal aangehaalde factoren die ‘the smell of the
place’ beïnvloeden is in beeld gebracht figuur 3.
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In grote organisaties kan de neiging om beoogd gedrag in te bedden in een
bureaucratie van bedrijfsprocessen, procedures en controles heel prominent zijn.8

Volgens prof. Nassim Nicholas Taleb heeft bureaucratie een funeste uitwerking op
het herstellend en lerend vermogen in organisaties. Dat op enig moment ogen-
schijnlijk robuuste organisaties ten prooi vallen aan de gevolgen van onvoorziene
risico’s is volgens Taleb het gevolg van bovenmatig vertrouwen op processen en
systemen ten koste van de benodigde ruimte voor eigen verantwoordelijkheid,
initiatief en creativiteit van mensen.9 Ook prof. dr. Arnold Heertje heeft zich in
soortgelijke zin uitgelaten. Hij pleit voor een nieuw soort infrastructuur in organi-
saties, waarbij negatieve prikkels zoals regels, processen en controles plaats maken
voor nadruk op preventie en het belonen van goed gedrag. Heertje plaatst tegenover
‘de industrie van regelgeving en toezicht op basis van angst, verstarring en wan-
gedrag van het groeiend leger van dienstkloppers’ het belang van positieve prikkels
tot het nemen van initiatief, eigen verantwoordelijkheid, improvisatie en innova-
tie.10 Regelgeving houdt uiteraard een belangrijke ordenende en normerende
functie, echter het is zaak hier niet te star mee om te gaan en deze naar eigen
inzicht toe te passen.

Bestuurders van ondernemingen die op het matje worden geroepen wegens het
aan het licht komen van structurele tekortkomingen in de integere bedrijfsvoering
laten hun eigen rol als ‘change agent’ soms uit handen nemen door uit oogpunt van
‘damage control’ maar liever op te volgen wat hen door de externe toezichthouder
wordt opgedragen. Toezichthouders gaan er ook sneller dan voorheen toe over om te
interveniëren.11 Mogelijk speelt mee dat zij beducht zijn voor het risico van
‘verkleving’ tussen toezichthoudende functionarissen en onder toezicht staande
instellingen. AFM heeft verkleving als gevolg van te hechte onderlinge relaties zelfs
de belangrijkste vijand van effectief toezicht genoemd.12 Wanneer aanhoudende
externe toezichtdruk door achterblijvend vertrouwen over de kwaliteit van risico-
beheersing leidt tot een uitdijend web van regels, processen en controlemaatregelen,

8 De bekende Duitse socioloog Max Weber (1864-1920) analyseerde aan het begin van de negen-
tiende eeuw de werking van bureaucratieën. De terreinen die het moderne wereldbeeld en
dagelijks leven zijn gaan bepalen (waaronder de empirische wetenschap, het kapitalisme, het
formele recht en de moderne staat) worden volgens Weber alle gekenmerkt door rationaliteit,
berekening en beheersing. Weber constateerde daarbij een zingevingsprobleem; het individu is in
een ‘onttoverde wereld’ (‘Entzauberung der Welt’) steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Het
door Weber gesignaleerde tekort is nog opvallend actueel, bijvoorbeeld in de context van het
doorgeschoten geloof in beheersbaarheid van risico’s in de bedrijfsvoering door financiële
instellingen en toepassing daarbij van complexe risicomanagementmodellen als waarborg van
soliditeit en betrouwbaarheid van deze instellingen. Weber signaleerde een miskenning van de
kracht van charismatisch leiderschap (positief of negatief) in bureaucratische organisaties.
Hierover wordt vandaag de dag ook het nodige gezegd en geschreven, zij het in een eigentijds
jargon (‘tone from the top’, ‘practice what you preach’, ‘board room effectiveness’, etc.).

9 N.N. Taleb, Antifragile: Things that gain from disorder, Random House, 2012.
10 A. Heertje, Nawoord in: mr. M.J. van Woerden e.a., Ondernemen zonder corruptie, Deventer:

Kluwer, 2013.
11 Zie: DNB, ‘Focus!, de vernieuwde toezichtaanpak van DNB’, april 2012.
12 Zie: ‘Effectief Toezicht’, toespraak gehouden door T. Kockelkoren, lid raad van bestuur AFM, tijdens

het Risk@360°congres van 6 november 2012.
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dan leidt dit gemakkelijk tot een neerwaartse spiraal waarvoor de klant, de belegger
en de overige stakeholders van de onderneming de prijs betalen.

De vraag dient zich aan of de kwaliteit van integere bedrijfsvoering valt te toetsen
aan de hand van een controleprogramma of zelfs een vorm van certificering.13

Zolang dit bijdraagt aan een gerichte en effectieve aanpak van de integriteitsrisico’s
is gebruik hiervan toe te juichen. Echter, integriteit is niet in een proces is te vangen.
Het mag nooit uitdraaien op een ‘feestje’ van de daartoe aangewezen functionaris,
daarin bijgestaan door een externe consultant. De gedane investering dient in dat
geval slechts om het gemoed te sussen en korte termijnverbetering aan te tonen.
Duurzame verbetering van omgang met ethische dilemma’s blijft in dat geval uit.

6. De compliance officer als katalysator van verandering

Welke lessen zijn hieruit te trekken en wat betekent dit voor de taken van de
compliance officer? De compliance officer kan een bescheiden maar wezenlijke rol
vervullen als katalysator van verandering en onafhankelijk baken voor de bedrijfs-
leiding op het gebied van de integere bedrijfsvoering. Daarbij past een gezagheb-
bende, autonome houding, waarbij de compliance officer zich een duidelijke eigen
positie bepaalt ten opzichte van de bestaande groepscultuur met bijbehorende
mores en verhoudingen in de organisatie. Uiteraard is toegang tot de hoogste
bedrijfsleiding en een regelmatige dialoog over de meest in het oog springende
compliance issues een eerste vereiste. In plaats van zich te verschuilen achter
structuren en processen zal de compliance officer doorlopend het management
moeten uitdagen, inspireren en quasi-zekerheden en delicate integriteitvragen aan
de orde moeten stellen. Dit vergt een rechte rug, een zekere mate van onverstoor-
baarheid en een veilige omgeving waarin het debat gevoerd kan worden over
opkomende integriteitsvragen zonder angst voor meningsverschillen of directe
afstraffing van fouten of vergissingen. Alleen dan kan de compliance officer de rol
van ‘freischwebende Intelligenz’ vervullen binnen de organisatie, waarbij hij zowel
op papier als in de praktijk kan terugvallen op een daartoe van de hoogste bedrijfs-
leiding verkregen mandaat.14

Interne toezichthouders (risk management, compliance, de interne auditfunctie)
en externe toezichthouders (Raad van Commissarissen, extern toezicht, de externe
accountant) moeten elkaar versterken in het geven van tegenspraak en hierin
gezamenlijk optrekken. Dan gaat het niet om méér toezicht, maar vooral om
effectiever toezicht. De verschillende toezichtfuncties hebben hierin ieder hun eigen
rol te respecteren. Door bundeling van specifieke kennis en expertise vanuit de
verschillende invalshoeken ontstaan complementaire inzichten. Dit draagt bij aan
een consistente en evenwichtige besluitvorming van het bestuur waarop door DNB
ook wordt getoetst. Van de compliance officer mag worden verwacht dat hij zich in

13 Zie bijvoorbeeld: Stimuleringskader Integere Organisatie (op initiatief van Nyenrode Business
Universiteit) en NEN Guidelines Compliance Management (op initiatief van ISO).

14 De term ‘freischwebende Intelligenz’ wordt toegeschreven aan de Duitse socioloog Karl Mann-
heim. Kenmerkend is de mogelijkheid om van normatief denken in de eigen omgeving af te
wijken en onafhankelijk van de eigen sociale klasse op te treden; kritisch, onafhankelijk en minder
ideologisch gebonden.
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zijn taak en functioneren duidelijk onderscheidt van andere staffunctionarissen. Het
‘Compliance Statuut’ of ‘Compliance Charter’ van de onderneming kent de compli-
ance officer immers niet voor niets een onafhankelijke en sturende rol toe als
bewaker van de integere bedrijfsvoering. De compliance officer zal in dialoog met
het management en de overige gesprekspartners in de onderneming doorlopend
quasi-zekerheden moeten toetsen, de macht van ingesleten gewoontes en gemak-
zucht die aan het maken van morele afwegingen in de weg kunnen staan kunnen
doorbreken en knelpunten aan de orde moeten stellen. Een taakstellende aanpak
met een doorlopend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van business mana-
gement zou de compliance officer ervoor moeten behoeden dat hem in geval van een
calamiteit hetzelfde lot wacht als een kanarie in de mijnschacht.

Het bovenstaande heeft impact op de te maken keuzes bij vormgeving van het
compliance programma en de taken en werkzaamheden van de compliance officer.
Dit stelt ook grenzen aan de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een bedrijfsjurist of risk
manager om de compliancefunctie in deeltijd te vervullen naast diens reguliere
andere werkzaamheden. Een helder profiel van de compliance officer verlangt dat
diens verantwoordelijkheid voor c.q. uitvoering van operationele taken beperkt
blijft. Alleen wanneer de verantwoordelijk voor het uitbrengen en implementeren
van beleid en het controleren op goede naleving hiervan niet aan andere afdelingen
in de eerste, tweede of derde lijn kan worden toebedeeld komt de compliance officer
hiervoor in beeld. Wanneer hij hierin toch het voortouw moet nemen, dan hooguit
op tijdelijke basis, bijvoorbeeld ten behoeve van realisatie van nieuw beleid op het
gebied van customer due diligence, anti-corruptie, privacybescherming, marktmis-
bruik, het uitbrengen of aanpassen van een gedragscode, etc.. Ook de inhoud van de
compliancefunctie is in toenemende mate onderwerp van wet- en regelgeving
(waaronder gepubliceerde richtlijnen van toezichthouders en opsporingsautoritei-
ten). Illustratief zijn de in de concept EU Privacy Verordening opgenomen verplich-
ting om te voorzien in de functie van privacy officer (vermoedelijk van kracht vanaf
2015) en de in 2012 gepubliceerde ESMA guidelines omtrent vervulling van de
compliance functie bij instellingen die vallen onder de reikwijdte van de EU Richtlijn
MiFID II.15 Ook het beleid van opsporingsinstanties kan extra impulsen geven aan de
vormgeving van de compliancefunctie. Een voorbeeld daarvan betreft de Guidance
van het Ministry of Justice van het Verenigd Koninkrijk over de betekenis van
‘Adequate Procedures’ in relatie tot de UK Bribery Act en de hieraan door de Serious
Fraud Office gegeven interpretatie blijkens publicaties op haar website.16

Het palet van verantwoordelijkheden van de compliance officer wordt door deze
ontwikkelingen gaandeweg steeds verder uitgebreid. De sterk gereguleerde financi-
ële sector neemt daarin het voortouw. Nieuwe wet- en regelgeving en publicaties
van toezichthouders over de aan de compliancefunctie te stellen eisen heeft weer
impact op andere sectoren waar de toezicht- en regeldruk momenteel nog minder
prominent is. Dit leidt ertoe dat voor een groeiend aantal instellingen, zowel binnen

15 ESMA, ‘Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements’, 6 juli 2012,
2012/388.

16 Ministry of Justice, ‘The Bribery Act 2010, Guidance about procedures which relevant commercial
organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9
of the Bribery Act 2010)’, februari 2012.
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als buiten de financiële sector, nadere eisen gesteld worden aan opzet en invulling
van de compliance functie. Voor financiële instellingen geldt dat de wettelijke
voorschriften over inrichting van de compliancefunctie zich uitstrekken over het
hele scala van relevante wet- en regelgeving en interne normen en dus niet beperkt
zijn tot specifieke thema’s. Het bovenstaande is vereenvoudigd en schematisch
weergegeven in figuur 4.
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Overige
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omstandigheden
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O
Afhankelijk van 
omstandigheden

Privacy X
EU Ontwerp Privacy 
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Voorschriften met betrekking tot inrichting van de compliancefunctie

Figuur 4.

7. Focus en prioriteitstelling in het complianceprogramma

In antwoord op de sterk verhoogde regel- en toezichtdruk is meer focus en prioriteit-
stelling nodig. De compliance officer moet zich primair richten op het bieden van een
klankbord en tegengeluid voor senior management in de omgang en afhandeling van
integriteitskwesties. De verantwoordelijkheid voor operationele processen behoort bij
business management en business ondersteunende functies te blijven rusten. Bevor-
dering van integer gedrag is immers de eigen verantwoordelijkheid van het manage-
ment en bijbehorende ondersteunende functies in de tweede lijn. Wanneer de
compliance officer zich op genoemde kerntaak concentreert, dan is de eigen verant-
woordelijkheid van de compliance officer voor beheer van operationele processen te
beperken tot:
1. uitvoering van compliance risico assessments;
2. toetsing van potentiële belangenconflicten;
3. vervulling van de functie van vertrouwenspersoon (optioneel);
4. uitvoering van compliance management rapportages;
5. coördinatie van contacten met toezichthouders.
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Ad 1. Uitvoering van compliance risico assessments
Compliance risico-assessments dienen als grondslag voor de in het Compliance
Jaarplan opgenomen doelstellingen maar worden ook doorlopend gemaakt. Dit kan
zowel ad-hoc plaatsvinden (bijvoorbeeld bij een beoordeling van de impact van een
incident of voorgenomen transactie) alsook onderdeel zijn van een doorlopend en
geformaliseerd bedrijfsproces (bijvoorbeeld als lid van een Ethics & Risk Committee,
een Product Approval en Review Committee, en/of op transactieniveau in een
zogeheten Business Engagement Committee).

Afhankelijk van de aard en risico-impact van de bedrijfsactiviteiten en ter
uitvoering van specifieke wet- en regelgeving wordt de compliancefunctie vaak
gecombineerd met andere samenhangende rollen, zoals die van Privacy Officer, Anti-
Money Laundering Officer en PAD Officer.17 Ook in deze rollen ligt de nadruk op
risico assessment, advisering, de zorg voor goede naleving van specifieke wet- en
regelgeving, management rapportage en centrale coördinatie van contacten met de
externe toezichthouder. Zolang een dergelijke combinatie van functies er niet toe
leidt dat de compliance officer toch weer verzeild raakt in allerlei hand- en
spandiensten, kan een dergelijke combinatie van functies heel nuttige synergievoor-
delen opleveren.

Ad 2. Toetsing van potentiële belangenconflicten
Bij grootzakelijke financiële dienstverleners (waaronder banken, accountants en
advocaten) is de verlening van strategisch advies en omgang met gevoelige bedrijfs-
informatie van cliënten onderdeel van het palet van reguliere bedrijfsactiviteiten. In
dat geval wordt vaak een specifiek onderdeel van de compliance functie belast met
het classificeren van gevoelige klantinformatie en het waarborgen van de vertrou-
welijke behandeling hiervan door het uitvaardigen van restricties en geven van
advies aan betrokken medewerkers. Een dergelijke afdeling wordt ook wel ‘control
room’ genoemd en komt vooral voor bij instellingen waar het voorkomen van
marktmisbruik een belangrijk inherent compliance risico vormt. Omdat de compli-
ancefunctie onafhankelijk van de direct betrokken business belangen opereert, is het
bij uitstek geschikt om op basis van een verkregen totaaloverzicht begeleiding te
bieden. Het zal duidelijk zijn dat het de nodige beheersmaatregelen en discipline
vergt om goed geïnformeerd te blijven in alle stadia van het businessproces om dit
werk goed te kunnen doen.

Ad 3. Vervulling van de functie van vertrouwenspersoon
Idealiter kan de medewerker gewoon bij zijn leidinggevende of bij een collega
terecht wanneer hij vermoedt dat iets niet in de haak is. Vaak blijkt echter, nadat een
grote fraude of andere integriteitschending aan het licht gekomen is, dat het

17 ‘PAD’ staat voor ‘Personal Account Dealing’, dat wil zeggen het doen van privé-transacties in
effecten en andere beleggingen waarbij sprake zou kunnen zijn van misbruik van voorweten-
schap. De PAD-officer heeft vooral een rol bij beursgenoteerde ondernemingen en financiële
instellingen ten behoeve van de goede naleving van specifieke voorschriften ter vermijding van
marktmisbruik, waaronder melding van privétransacties door bestuurders en andere bepalers van
het dagelijks beleid, bij de naleving van een insidersreglement zoals bedoeld in artikel 5:65 Wft en
bij naleving van samenhangende bepalingen van de Corporate Governance Code.
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gewraakte gedrag al langer bekend was in de organisatie en signalen daarover het
senior management niet tijdig hebben bereikt. Zonder alternatieve wegen voor het
aankaarten van compliance issues kunnen onethisch gedragingen of verscholen
misstanden blijven voortbestaan waardoor verdere normvervaging optreedt.18 Me-
dewerkers moet een veilige omgeving worden geboden waarin men zich vrijuit kan
uitspreken over opkomende vragen en dilemma’s zonder beducht te zijn voor
persoonlijke repercussies. De compliance officer kan fungeren als extra klankbord
voor het vertrouwelijk bespreken van dilemma’s of twijfel over toelaatbaarheid van
bepaald gedrag van collega’s als extra alternatief voor de melding aan de leidingge-
vende of de vertrouwenspersoon zoals bedoeld in een klokkenluidersregeling.

Ad 4. Uitvoering van compliance management rapportages
Compliance management rapportages hebben, anders dan de reguliere risk mana-
gement rapportages niet primair een signalerende functie. Immers, meestal zijn de
genoemde issues of contacten met toezichthouders wel bekend. Het is vooral een
goede manier voor de compliance officer om de in zijn optiek belangrijkste opge-
komen compliance topics formeel te adresseren en de voortgang in behandeling
daarvan te melden ter verdere bespreking met de directie. Ter vermijding van
overlap met andere rapportages en indachtig de eerdergenoemde methodiek van
‘integrated reporting’, zal een dergelijke voeding zoveel mogelijk moeten worden
gebundeld met inzichten van overige betrokken functies, waaronder risico manage-
ment, de juridische afdeling en concernveiligheid. De rapportages worden meestal
tevens voorzien van een bepaalde risico-indicatie, voor zover mogelijk conform de
binnen de onderneming gangbare methodiek voor het rapporteren van andersoor-
tige risico’s, zoals bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en business continuïteit.
Met een dergelijke taakstellende insteek wordt bevorderd dat de bedrijfsleiding zijn
eigen verantwoordelijkheid voor gesignaleerde compliancerisico’s en mogelijke
tekortkomingen overneemt van de compliance officer. Aldus wordt de compliance
officer in zekere zin gedechargeerd voor eigen aansprakelijkheid in het geval dat het
management onvoldoende actie neemt om de gesignaleerde tekortkomingen of
misstanden verder te onderzoeken en aan te pakken. De compliance officer behoort
dan wel stelling te blijven nemen, aandacht te blijven vragen en zo nodig meer
draagvlak te zoeken binnen de onderneming.

Ad 5. Coördinatie van contacten met toezichthouders
Door de contacten met externe toezichthouders te coördineren worden misver-
standen in de communicatie vermeden en houdt de compliance officer beter zicht op
wat er speelt. Vroegtijdige signalen van de externe toezichthouder vormen boven-
dien nuttige input bij het stellen van prioriteiten voor het compliance jaarplan en
bieden toegevoegde waarde aan de hiervoor genoemde compliance rapportages. In
geval van een vermoeden van fraude, corruptie of andere ernstige integriteitsschen-
ding binnen de onderneming of in geval van een formele vordering tot uitlevering
van informatie aan de toezichthouder kan het passend zijn om voor de behandeling

18 Zie bijvoorbeeld: The Economist, ‘The enemy within’, 1 maart 2014 en M. Hussain, Corporate
Fraud: The Human Factor, Londen: Bloomsbury Publishing Plc, 2014.
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hiervan een bedrijfsjurist, advocaat of fraudespecialist in te schakelen en dit niet bij
de compliance officer te laten.

Met genoemde focus op de kerntaken en bijbehorende prioriteitstelling komt ook
het profiel van de compliance officer beter uit de verf. Gericht op versterking van een
integere bedrijfscultuur, strategische sturing, ‘oversight’, en het adresseren van
verborgen risico’s ten aanzien van integriteit en gedrag conform de gestelde normen.
Wanneer het de ontwikkeling en uitvoering van beleid betreft, een training pro-
gramma moet worden gemaakt en onderhouden, compliance gerelateerde monito-
ring moet worden opgezet en beheerd en klachten en incidenten moeten worden
afgehandeld, dan zullen andere ondersteunende functies hiermee moeten worden
belast of zal het heil moeten worden gezocht in externe uitbesteding.

8. Afsluiting

Kenmerkend voor de compliance officer is dat hij doorlopend moet balanceren
tussen uiteenlopende belangen en verwachtingen zowel binnen als buiten de eigen
onderneming. Diens evenwichtskunst zal de komende jaren alleen maar sterker op
de proef gesteld worden, mede gezien de aanhoudende hoge regel- en toezichtdruk.
Om goed op de eigen taken toegerust te blijven en aan de verwachtingen te kunnen
voldoen moeten duidelijke keuzes worden gemaakt ter behoud van een duidelijk
profiel, focus en slagkracht van de compliance officer. Nieuwe inzichten en metho-
dieken, waaronder de hiervoor genoemde ‘integrated reporting’, zullen de taken van
de compliance officer danig veranderen en van hem zullen andere vaardigheden
worden verlangd ter verhoging van de weerbaarheid van ondernemingen ten
aanzien van niet-financiële risico’s. De compliance officer moet zich zoveel mogelijk
richten op de hiervoor besproken kerntaken en de gevaren van bureaucratie helpen
indammen. De toekomst zal uitwijzen of dit te veel gevraagd is. Compliance komt
neer op een doorlopende trapeze-oefening tezamen met de business. Daarvoor zijn
zowel waaghalzen als vangnetten nodig. Wie durft?
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