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De kredietcrisis, het aangetaste vertrouwen in de finan-
ciële sector en de zo gebleken beperkte geschiktheid van 
bestuurders en commissarissen leidde tot de geschikt-
heidstoets zoals uitgevoerd door de AFM en DNB. Dit 
artikel verheldert wat geschiktheid is, en hoe en wanneer 
getoetst wordt op basis van de Beleidsregel geschiktheid 
2012. Uit de omvangrijke Beleidsregel volgt dat de norm 
‘geschiktheid’ complex is. Geschiktheid bestaat uit, blijkt 
uit en heeft betrekking op te onderscheiden elementen 
die in dit artikel worden verheldert. Daarbij worden 
kanttekeningen bij de huidige toets geplaatst, lessen 
uit de Britse toetsingspraktijk getrokken en om nadere 
evaluatie verzocht. 

1. inleiding
De kredietcrisis heeft het vertrouwen in de financiële sector 
aangetast en daarbij is de gebrekkige corporate governance 
bij financiële instellingen veelal aangewezen als één van de 
oorzaken van deze crisis.1 Deze gebrekkige governance zou 
onder meer blijken uit de te beperkte geschiktheid van be-
stuurders en commissarissen.2 Aangezien de negatieve ge-
volgen van mismanagement bij dergelijke ondernemingen 
voor het financiële stelsel nauwelijks kunnen worden over-
schat, heeft de zogenoemde geschiktheidstoets de afgelopen 
jaren dan ook meer gewicht gekregen.3 Bij deze toets beoor-
deelt de bevoegde toezichthouder – zijnde de AFM of DNB 
– of de bestuurders, commissarissen en andere personen in 
sleutelfuncties wel geschikt zijn. Als de toezichthouder de 
betrokkene ongeschikt acht, kan de beoogde functie niet 
worden vervuld. Ons – maar ook anderen, gelet ook op de 
aandacht vanuit de literatuur en media – spreekt de geschikt-
heidstoets tot de verbeelding. De toets maakt nieuwsgierig 
en blijft daarbij aan veranderingen onderhevig. In deze bij-
drage beogen wij de recente ontwikkelingen toe te lichten, 
alsmede nader in te gaan op wat geschiktheid betekent en 
hoe getoetst wordt. Daarbij plaatsen wij een aantal kritische 
kanttekeningen bij de uitvoering van de geschiktheidstoets, 
onder meer op basis van de reacties op de toets en de wijze 
waarop de toets in de UK wordt uitgevoerd.
De kring van personen die wordt getoetst werd steeds ver-
der uitgebreid en deze trend lijkt voorlopig te worden voort-
gezet. Zo gaat het bij banken niet enkel meer om de perso-
nen die formeel de touwtjes in handen hebben, maar ook 
om andere medewerkers die risicovolle beslissingen kun-
nen nemen. Voor welke personen de toets geldt, verheldert 
paragraaf 2 van dit artikel, dat de recente ontwikkelingen 
en vooruitlopend op paragraaf 3 het wettelijk kader uiteen-
zet. Paragraaf 3 licht toe wat ‘geschiktheid’ omvat en hoe dit 
moet worden getoetst op grond van de beleidsregel van de 

toezichthouders. Daaruit blijkt wat iemand wel of niet ge-
schikt maakt, maar ook hoe de toets wordt uitgevoerd, zo-
als welke aspecten bij de toets in aanmerking worden geno-
men en welke toetsmomenten er zijn. Geschiktheid blijft een 
complex begrip – ook al verheldert de betreffende Beleids-
regel geschiktheid 2012 veel – en derhalve wordt een en an-
der ook schematisch met behulp van tabellen toegelicht. In 
paragraaf 4 worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de 
uitvoering van de toets en daarbij worden lessen uit de Brit-
se toetsingspraktijk getrokken, waar een vergelijkbare toets 
op een net andere wijze wordt uitgevoerd. Tenslotte eindigt 
paragraaf 5 met de conclusie en een blik op de toekomst.

2. recente ontwikkelingen en het  
wettelijk kader
2.1 gestage uitbreiding van de kring van perso-
nen op wie de geschiktheidseis van toepassing 
is
De tijdlijn in figuur 1 laat zien dat de kring van personen die 
op geschiktheid wordt getoetst steeds verder is uitgebreid 
sinds 2012. Ook is de bankierseed hieraan gekoppeld, het 
niet afleggen of naleven van de eed kan namelijk gevolgen 
hebben voor iemands geschiktheid. De onderstaande subpa-
ragrafen lichten deze ontwikkelingen verder toe.
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Op dit moment moeten alle bestuurders4 en commissaris-
sen5 van:
(i) financiële instellingen die onder de Wet op het financi-

eel toezicht (hierna: Wft);
(ii) pensioenfondsen die onder de Pensioenwet (hierna: 

Pw) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling 
(hierna: Wvb); alsmede

(iii) trustkantoren die onder de Wet toezicht trustkantoren 
(hierna: Wtt) vallen, geschikt zijn voor de uitoefening 
van hun functie.

Dat is een uitgebreide groep personen, maar zoals figuur 1 
verduidelijkt is deze groep niet altijd zo groot geweest. Bij 
de invoering van de Wft per 1 januari 2007 is de geschikt-
heidsnorm – destijds werd nog de term ‘deskundigheid’6 ge-
hanteerd – neergelegd in art. 3:8 en 4:9 Wft.7 In eerste in-
stantie was deze norm alleen gericht tot bestuurders, maar 
sinds 1 juli 2012 zijn tevens commissarissen onder het be-
reik van de genoemde artikelen geplaatst. Voor trustkanto-
ren gold deze verplichting al langer; de Wtt stelt reeds sinds 
haar inwerkingtreding op 1 maart 2004 eisen aan de ge-
schiktheid van zowel bestuurders als commissarissen. Sinds 
1 juli 20148 is de geschiktheidseis van de Pw en de Wvb – 
die tot op dat moment alleen gold voor pensioenfondsbe-
stuurders – uitgebreid naar de interne toezichthouders, leden 
van de visitatiecommissie, alsmede (indien aanwezig) de le-
den van het belanghebbendenorgaan. 
Zeer recentelijk heeft de wetgever besloten dat bij banken 
en verzekeraars niet enkel de bestuurders en commissaris-
sen geschikt moeten zijn, maar ook andere personen die ri-
sicovolle beslissingen kunnen nemen. Per 1 januari 2015 is 
de kring van personen die aan de geschiktheidseis moet vol-
doen uitgebreid naar ‘personen, werkzaam bij een bank of 
verzekeraar, die een leidinggevende functie vervullen direct 
onder het echelon van de beleidsbepalers, en verantwoor-beleidsbepalers, en verantwoor-
delijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden 
het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen be-
invloeden.’ 9, 10 Het gaat hierbij niet slechts om financiële ri-
sico’s, maar ook om juridische, reputatie- en IT-risico’s. Het 

4. In de wet wordt gerefereerd naar ‘dagelijks beleidsbe-
palers’, dit zijn meestal bestuurders. Blijkens de parle-
mentaire geschiedenis is gekozen voor het bredere begrip 
‘personen die het dagelijks beleid bepalen’. Dit kunnen 
ook andere personen zijn dan bestuurders. Zie Kamerstuk-
ken II 2004/05, 29 708, nr. 10, p. 238. Gemakshalve wordt 
in dit artikel de term bestuurder gehanteerd.

5. In de wet wordt gerefereerd naar ‘leden van het intern 
toezichtorgaan’, dit zijn meestal commissarissen of leden 
van de raad van toezicht. Gemakshalve wordt in dit artikel 
de term commissaris gehanteerd.

6. De term ‘deskundig’ werd per 1 juli 2012 vervangen door 
‘geschikt’ met de inwerkingtreding van de Wet introductie 
geschiktheidseis, Stb. 2012, 23. In dit artikel zullen wij al-
leen de (thans gehanteerde) term ‘geschiktheid’ gebruiken. 
Voor de volledigheid merken wij op dat de term ‘deskun-
dig’ door ‘geschikt’ is vervangen in de Pensioenwet op 1 
juli 2014 (Stb. 2013, 302).

7. Onder het toepassingsbereik van art. 3:8 en 4:9 Wft vallen 
verschillende soorten financiële ondernemingen, waaron-
der banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. 
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de Wft 
ook geschiktheidseisen stelt aan bestuurders en com-
missarissen van bepaalde financiële holdings (o.g.v. art. 
3:271), bestuurders van marktexploitanten (o.g.v. 5:29 lid 
1); bestuurders van houders van een verklaring van geen 
bezwaar (vvgb-houders) van gekwalificeerde deelnemin-
gen in bepaalde financiële ondernemingen (o.g.v. 3:100 lid 
1 sub b).

8. De betreffende bepalingen van de Wet versterking bestuur 
pensioenfondsen (Stb. 2013, 302) zijn inwerking getreden 
per 1 juli 2014.

9. Met de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en 
enige andere wetten op het terrein van de financiële mark-
ten (Wijzigingswet financiële markten 2015), Kamerstuk-
ken, 2013/14, 33 918.

10. Stb. 2014, 129.

Figuur 1: Tijdslijn reikwijdte-uitbreidingen en koppeling bankierseed aan de geschiktheidstoets
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begrip ‘werkzaamheden die een wezenlijke invloed kunnen 
hebben op het risicoprofiel van de onderneming’ moet na-
melijk ruim worden opgevat.11 Voorbeelden van dergelijke 
personen zijn de hoogste manager van de afdeling vermo-
gensbeheer of een afdeling treasury en de hoogste leiding-
gevenden van de compliance, risk en auditfunctie. Met deze 
wetswijziging wordt de kring van personen die aan de ge-
schiktheidstoets wordt onderworpen wederom aanmerkelijk 
vergroot.
Aan het ‘geschiktheidsregime’ van de toezichthouders wordt 
waarschijnlijk gedurende dit jaar een nieuwe beroepsgroep 
toegevoegd; de accountants. De AFM heeft ervoor gepleit 
om de bestuurders en commissarissen van accountantsorga-
nisaties met een OOB-vergunning12 te mogen (of moeten) 
toetsen.13 Dit deed de toezichthouder met succes; Minister 
Dijsselbloem van Financiën liet in een reactie weten dat ten 
aanzien van deze organisaties een geschiktheidseis in de wet 
zal komen te staan.14 In het licht van de hiervoor beschre-
ven reikwijdte-uitbreidingen, rijst direct de vraag of het in 
de toekomst blijft bij enkel toetsing van bestuurders en com-
missarissen van accountantskantoren met een OOB-vergun-
ning.

2.2 koppeling bankierseed aan geschiktheids-
toets
Hierboven werd reeds kort aangegeven, dat de bankierseed 
aan de geschiktheidseis is gekoppeld. 15,16,17 De bedoelde eed 
is per 1 januari 2013 in Nederland ingesteld en geldt voor 
de bestuurders en commissarissen van alle financiële on-
dernemingen.18 De kring van personen die de bankierseed 
moet afleggen op grond van de Wft is per 1 januari 2015 uit-
gebreid naar – kort gezegd – (i) degenen die het risicopro-
fiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden en 
(ii) degenen met klantcontact.19 Voor banken wordt de reik-
wijdte zelfs uitgebreid naar alle medewerkers.20 De bankier-
seed is een moreel-ethische verklaring waarmee de afleg-
ger belooft bepaalde gedragsnormen na te leven. Bedoeling 
van deze maatregel is het vertrouwen in de financiële sec-
tor mede te herstellen en te bevorderen. Het niet afleggen 
van de eed, of het overtreden van de eed, kan consequenties 
hebben voor de geschiktheid van de betreffende persoon.21 
Een bestuurder of commissaris die weigert de eed af te leg-
gen loopt het risico te worden ‘afgetoetst’ door de toezicht-
houder. Let wel, deze sanctie geldt niet alleen voor het niet 
afleggen van de eed, maar ook het overtreden daarvan. Of 
en op welke wijze de toezichthouders de eedaflegging, maar 
met name ook de eedovertreding in de praktijk (gaan) kop-
pelen aan de geschiktheidstoets is vooralsnog niet duidelijk.

2.3 Wettelijk open geschiktheidsnorm en nadere 
invulling in Beleidsregel geschiktheid 2012
Wat geschiktheid precies omvat blijkt niet uit de wet. In de 
wet – zijnde de Wft, Pw, Wvb en Wtt – is de open norm van 
geschiktheid neergelegd zonder een nadere invulling te ge-
ven aan deze term. De wetsartikelen bepalen enkel dat de 
betreffende bestuurders en commissarissen ‘geschikt dienen 
te zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf’. DNB 
en de AFM hebben de (wettelijke) geschiktheidseis nader 
uitgewerkt in een gezamenlijk opgestelde beleidsregel over 
dit onderwerp. Op dit moment geldt de Beleidsregel ge-
schiktheid 2012.22 Daarin verduidelijken de toezichthouders 
wat ze verstaan onder geschiktheid, welke aspecten ze bij de 
toets in aanmerking nemen, welke informatie en antecedent-
en ze daarbij meewegen en welke toetsmomenten er zijn. 

De hoofdlijnen van de beleidsregel – een 30 pagina’s tellend 
document – worden hierna toegelicht.

3. De inhoud van de beleidsregel en het 
toetsingsproces door de aFM en DnB
3.1 Wat is ‘geschiktheid’ volgens de beleids-
regel?
Tabel 1 geeft schematisch aan wat de van bestuurders en 
commissarissen vereiste ‘geschiktheid’ op basis van de Be-
leidsregel geschiktheid 2012 inhoudt. In de onderstaande 
vier subparagrafen wordt ingegaan op de verschillende ele-
menten uit tabel 1.

11. Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 3, p. 56-57.
12. De AFM houdt sinds 2006 toezicht op de accountantsor-

ganisaties. Om als accountantskantoor wettelijke controles 
te mogen uitvoeren bij organisaties van openbaar belang 
(hierna: OOB’s) is een OOB-vergunning van de AFM 
vereist. OOB’s zijn beursgenoteerde ondernemingen, kre-
dietinstellingen en verzekeraars.

13. Zie het AFM rapport ‘Uitkomsten onderzoek kwaliteit 
wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties’, dat 
verscheen op 25 september 2014, http://www.afm.nl/~/
media/Files/rapport/2014/onderzoek-controles-big4.ashx. 
Zie voor een nadere beschouwing van dit rapport S. Hijink, 
‘Freaky Thursday’ voor accountants – veranderingen in de 
wet- en regelgeving voor de accountantssector aangekon-
digd, OR 2014/139 (16).

14. Reactie op AFM rapport Big 4 accountantskantoren, voor-
stellen accountancysector en rapport evaluatie Wta van 25 
september 2014, www.rijksoverheid.nl /documenten-en-
publicaties /kamerstukken /2014 /09 /25 /reactie-opafm-
rapport-big-4-accountantskantoren-voorstellen-accoun-
tancysector-en-rapport-evaluatie-wta.html. Overigens 
wordt op dit moment wel de betrouwbaarheid - maar niet 
de geschiktheid - van alle bestuurders van accountantsor-
ganisaties door de AFM getoetst op basis van art. 15 Wet 
toezicht accountantsorganisaties en de bijbehorende lagere 
regelgeving.

15. K.A. den Bieman, J.G.C.M. Galle en M.E.P.A.R. Jans-
van Wieringen, Bankierseed: (g)een garantie voor de 
toekomst? De sanctionering en uitbreiding nader bezien. 
Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht 
en ondernemingsbestuur, 2014-2, p. 51-60. 

16. Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 43.
17. A.A. van Gelder, ‘De geschiktheidseis voor bestuurders 

en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland 
en Europa’, in C.A. Wielinga(Eds.) Jaarboek Compliance 
2012, Nederlands Compliance Instituut 2012.

18. De bankierseed is verankerd in art. 3:8 lid 2 en 4:9 lid 7 
Wft en nader uitgewerkt in de Regeling eed of belofte 
financiële sector, Stcrt. 2012, 26874.

19. Dit is ingevoerd met de Wijzigingswet Financiële Markten 
2015, zie Kamerstukken I 2013/14, 33 918, A en Stb. 2014, 
129.

20. Deze uitbreiding is ingevoerd via de derde nota van 
wijziging bij de Wijzigingswet Financiële Markten 2015; 
Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 10.

21. AFM, 2013. Bankierseed: algemeen. Beschikbaar via: 
[http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgestelde-
vragen/bankierseed.aspx].

22. Stcrt. 2012, 13546.
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Geschiktheid bestaat uit (1) kennis, vaardigheden en pro-
fessioneel gedrag, wat in elk geval blijkt uit (2) opleiding, 
werkervaring en competenties van de bestuurder of com-
missaris, alsmede de doorlopende toepassing daarvan.24 On-
der die elementen wordt het volgende verstaan. Kennis 
gaat over wat iemand weet en welke inhoudelijke inzich-
ten hij of zij heeft verworven (het ‘wat’). Vaardigheden ge-
ven aan wat iemand kan en worden ingezet om in bepaalde 
situaties bepaald gedrag te laten zien, bijvoorbeeld in onder-
handelingsprocessen, tijdens (slecht nieuws) gesprekken en 
bij besluitvorming (het ‘hoe’). Professioneel gedrag is ge-
relateerd aan de persoonlijke eigenschappen en gedragin-
gen die de houding (‘attitude’) reflecteren op de werkvloer 
en in de bestuurskamer, bijvoorbeeld in relatie tot klanten en 
de toezichthouders. De drie elementen zijn complementair: 
iemand die wel over de juiste kennis en vaardigheden be-
schikt, maar niet de intentie heeft of toont om zich ‘structu-
reel en tot het uiterste in te spannen voor de belangen waar 
de onderneming voor staat’, – bijvoorbeeld door nonchalan-
ce, nalatigheid of slordigheid – is geen geschikte bestuurder 
of commissaris.24 Vooral het element professioneel gedrag 
lijkt verwarring te scheppen in de praktijk. Voorbeelden van 
niet-professioneel gedrag zijn het opgeven van een referent 
die de bestuurder of commissaris niet blijkt te kennen, even-
als het op een onhandige manier doen van uitspraken in de 
media die vervolgens moeten worden genuanceerd.25

Geschiktheid blijkt uit opleiding, werkervaring en compe-
tenties. Ten aanzien van opleiding en relevante (werk)erva-
ring bepaalt de beleidsregel dat deze niet te zeer verouderd 
mogen zijn, gelet op de snelle ontwikkelingen binnen de fi-
nanciële markten. Met ‘relevante’ werkervaring wordt be-
doeld dat de ervaring dient te zijn opgedaan in een werkom-
geving die inhoudelijk overeenkomt, of raakvlakken heeft, 
met de soort onderneming en het type functie waarin de be-
stuurder of commissaris werkzaam wil zijn.26 De beleidsre-
gel somt voorts 16 competenties op die bedoeld zijn om ie-
mands geschiktheid aan te tonen. Een voorbeeld van een 
dergelijke competentie is ‘strategische sturing’, waarmee 
wordt bedoeld: ‘kan een voldoende realistische visie op toe-
komstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstel-
lingen en stelt een strategische planning op voor het realise-
ren van deze lange termijn doelstellingen, onder meer door 
het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij goed zicht 
op risico‘s die de onderneming loopt en neemt bijhorende 
beheersmaatregelen.’27 De opsomming is niet cumulatief, 
noch limitatief. Ook andere competenties dan de genoemde 
kunnen worden gebruikt om geschiktheid aan te tonen.28

3.2 De onderwerpen van geschiktheid
Tabel 1 geeft aan dat op basis van de Beleidregel geschikt-
heid 2012 bestuurder en commissarissen geschikt moeten 
zijn met betrekking tot (A) bestuur, organisatie en communi-
catie, (B) producten, diensten en markten waarop de onder-
neming actief is, (C) beheerste en integere bedrijfsvoering, 
en (D) evenwichtige en consistente besluitvorming. Deze ei-
sen gelden cumulatief, maar zijn niet limitatief.29 Met deze 
onderwerpen wordt het volgende bedoeld.
Bestuur, organisatie en communicatie (onderwerp A) omvat 
onder meer ‘sturing geven aan processen, taakgebieden en 
medewerkers, en het naleven en handhaven van algemeen 
aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waar-
onder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten 
en de toezichthouder.’ Zo zal het bewust onjuist informeren 
(de zaken anders voorstellen dan zij zijn), alsook het onbe-
wust onjuist informeren (de situatie niet begrijpen), dan wel 
het niet tijdig informeren van de toezichthouder of andere 
stakeholders de geschiktheid van de bestuurder of commis-
saris raken.30 Voorts behoren bestuurders en commissaris-
sen geschikt te zijn met betrekking tot de producten, dien-
sten en markten waarop de onderneming actief is, inclusief 
de relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuarië-
le) aspecten (onderwerp B). Ook is het hun taak ervoor zorg 
te dragen dat andere personen binnen de organisatie over die 
geschiktheid beschikken, wat bijvoorbeeld te bewerkstelli-
gen is met permanente educatie van medewerkers.31 

23. In de praktijk zullen bestuurders en commissarissen dus 
doorlopend moeten laten zien dat zij in hun functioneren 
kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ‘adequaat en 
zorgvuldig’ toepassen; Stcrt. 2012, 13546, p. 1, 10 en 13.

24. Stcrt. 2012, 13546, p. 13. Ook de hoeveelheid tijd die de 
bestuurder of commissaris tot zijn beschikking heeft voor 
de uitoefening van deze functie kan hierbij een rol spelen; 
vgl. Kamerstukken II 2010/11, 32 786, nr. 3, p. 2.

25. Aldus AFM en DNB-medewerkers Been en Miete; zie M. 
Been & R. Miete, ‘Van geschiktheid naar vertrouwen’, in: 
Jaarboek Compliance 2013, Capelle aan den IJssel: Neder-
lands Compliance Instituut 2013, p. 175-176.

26. Stcrt. 2012, 13546, p. 13. 
27. Het betreft de volgende 16 competenties: authenticiteit, 

besluitvaardigheid, communicatief vermogen, helikop-
terzicht en oordeelsvorming, klant- en kwaliteitsgericht, 
leiderschap, loyaliteit, omgevings-sensitiviteit, onafhanke-
lijkheid, onderhandelingsvaardigheid, overtuigingskracht, 
samenwerkingsvermogen, strategische sturing, stressbe-
stendigheid, verantwoordelijkheid en voorzittersvaardig-
heid. Stcrt. 2012, 13546, p. 6.

28. Stcrt. 2012, 13546, p. 7.
29. Stcrt. 2012, 13546, p. 1 en 16.
30. Stcrt. 2012, 13546, p. 1-2, 14.
31. Stcrt. 2012, 13546, p. 2, 14-15.

Geschiktheid bestaat uit: Geschiktheid blijkt uit: Geschikt met betrekking tot:
- kennis
- vaardigheden
- professioneel gedrag

- opleiding
- werkervaring
- competenties

(A) bestuur, organisatie en communi-
catie
(B) producten, diensten en markten 
waarop de onderneming actief is
(C) beheerste en integere bedrijfs-
voering
(D) evenwichtige en consistente  
besluitvorming

Tabel 1. Schematische weergave van geschiktheid
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Onder beheerste en integere bedrijfsvoering (onderwerp C) 
valt ‘de administratieve organisatie en interne controle, de 
waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen 
een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, 
het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van 
werkzaamheden.’32 In de beleidsregel worden verschillen-
de aspecten bij dit onderwerp geplaatst. Eén aspect dat bij-
voorbeeld wordt genoemd, is dat de onderneming moet zor-
gen voor een structurele oplossing om bestaande risico’s af 
te dekken in financieel moeilijke tijden. Het investeren van 
privévermogen is geen structurele, maar slechts een tijdelij-
ke oplossing.33 Concreet betekent dit dat een bestuurder die 
zijn privévermogen heeft aangewend in financieel moeilij-
ke tijden, zonder daarbij (ook) het risicomanagement binnen 
de onderneming voldoende aan te scherpen, in de eventue-
le hertoets ongeschikt kan worden bevonden ten aanzien van 
onderwerp C.
Tenslotte moeten bestuurders en commissarissen geschikt 
zijn met betrekking tot de evenwichtige en consistente be-
sluitvorming (onderwerp D), waarbij de belangen van klan-
ten en de relatie met andere stakeholders een centrale po-
sitie innemen. Onder meer met het ‘schriftelijk vastleggen 
van de uitkomsten van besluitvorming’ en het ‘informeren 
van klanten en stakeholders over de voor hen meest relevan-
te zaken die de besluitvorming beïnvloeden’kan de onderne-
ming waarborgen dat de besluitvorming op de door de AFM 
en DNB gewenste wijze plaatsvindt.34

3.3 Toetsing: variabelen en het ‘collectief’
Naast de elementen zoals weergegeven in tabel 1, wordt de 
toetsing van de geschiktheid door de toezichthouder ook ge-
daan met inachtneming van verschillende zogenoemde vari-
abelen, zoals samengevat weergeven in de onderstaande ta-
bel 2.35 In de onderstaande subparagraaf wordt toegelicht 
wat hiermee wordt bedoeld.

Tabel 2: Variabelen van toetsing en inachtneming collectief

Bij de toetsing van geschiktheid wordt rekening gehouden 
met ‘het soort, de omvang, de complexiteit en het risicopro-
fiel van de onderneming’ (variabele 1).36 De geschiktheid 
van een bestuurder van een grote bank zal derhalve anders 
worden beoordeeld dan een eenmanszaak in de financiële 
dienstverlening. Zo zal de toezichthouder bij een onderne-Zo zal de toezichthouder bij een onderne-
ming met een groot aantal medewerkers en klanten zwaar-
dere eisen stellen aan onderwerp (A) (bestuur, organisa-
tie en communicatie), dan bij een onderneming die dat niet 
heeft.37 Met een complexe ondernemingsstructuur wordt bij-
voorbeeld gedoeld op een onderneming met verschillen-
de dochterondernemingen, waarbij een bestuurder in de hol-
ding tevens geschikt moet zijn ten aanzien van de dochters.38 

Daarnaast wordt rekening gehouden met de functie van de 
bestuurder of commissaris (variabele 2). Zo wordt van bij-
voorbeeld een CFO verwacht dat hij of zij diepgaande ken-
nis heeft ten aanzien van financiële zaken. Ook de activitei-
ten die deze persoon verricht, spelen bij de beoordeling een 

rol; bij de voorzitter van een collectief zal meer nadruk wor-
den gelegd op bepaalde competenties die daarbij van belang 
zijn, zoals strategische sturing en overtuigingskracht.39

Voorts wordt naast de twee variabelen bij de toets ook reke-
ning gehouden met ‘het collectief’; aldus het collectieve be-
stuur/de collectieve raad van commissarissen.40 Indien spra-
ke is van een collectief, waarbij een taakverdeling mogelijk 
is, geschiedt de toetsing van geschiktheid met inachtne-
ming van de samenstelling en het functioneren daarvan. Dit 
houdt niet in dat het collectief tezamen wordt getoetst, maar 
dat de samenstelling en het functioneren van het collectief 
meeweegt in de toets van individuen, aangezien de bestuur-
ders en commissarissen geacht worden elkaar aan te vullen. 
Daarom zal bij aftreden van een bestuurder of commissa-
ris van belang zijn dat de nieuwe bestuurder of commissa-
ris over de juiste aanvullende geschiktheid beschikt binnen 
het collectief.41

3.4 Twee toetsmomenten: voor en na het  
aantreden
De toezichthouder kan op twee momenten overgaan tot toet-
sing: (1) bij de vergunningaanvraag/registratie van een on-
derneming, of – indien sprake is van een vergunning hou-
dende/geregistreerde onderneming – bij de voorgenomen 
benoeming van een nieuwe bestuurder of commissaris (de 
‘toetsing aan de poort’), en (2) na diens aantreden (de ‘her-
toets’).42 
In het kader van de toetsing aan de poort (1) dient de onder-
neming aan de (vergunningverlenende) toezichthouder ver-
schillende gegevens te overleggen, waaronder een curri-
culum vitae en een meldingsformulier waarbij referenten 
dienen te worden opgegeven. De toezichthouder beoordeelt 
deze documenten en kan dan besluiten tot een toetsingsge-
sprek over te gaan, wat in de praktijk regelmatig gebeurt. 
Daarin worden vragen gesteld over de diverse elementen 
van de beleidsregel die voor de betreffende functie van be-
lang zijn.43 De doelstelling van het gesprek is tweeledig; om 
vast te stellen of de kandidaat voldoet aan de eisen van de 

32. Stcrt. 2012, 13546, p. 2.
33. Stcrt. 2012, 13546, p. 16.
34. Stcrt. 2012, 13546, p. 2, 16.
35. Stcrt. 2012, 13546, p. 2.
36. Stcrt. 2012, 13546, p. 2.
37. Stcrt. 2012, 13546, p. 18.
38. Stcrt. 2012, 13546, p. 2 en 19.
39. Stcrt. 2012, 13546, p. 2, 18.
40. Op basis van de wet - de Wft, Pw, Wvb en Wtt - moet elke 

bestuurder en commissaris ‘individueel’ geschikt zijn. In 
het vennootschapsrecht wordt echter uitgegaan van de 
collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur/
commissarissen. Om deze discrepantie te overbruggen is 
de term ‘collectief’ geïntroduceerd in de beleidsregel. Deze 
term is reeds geïntroduceerd in de Beleidsregel deskundig-
heid 2011; Zie ook A.A. van Gelder, ‘De geschiktheidseis 
voor bestuurders en commissarissen’: recente ontwikke-
lingen in Nederland en Europa, in: Jaarboek Compliance 
2012, Capelle aan den IJssel: Nederlands Compliance 
Instituut 2012, p. 82.

41. Stcrt. 2012, 13546, p. 2 en 19.
42. Stcrt. 2012, 13546, p. 2.
43. M. Been & R. Miete, ‘Van geschiktheid naar vertrouwen’, 

in: Jaarboek Compliance 2013, Capelle aan den IJssel: 
Nederlands Compliance Instituut 2013, p. 183-184. 

De toezichthouder betrekt in de toets van een  
bestuurder/commissaris:
Het soort, de omvang, de complexiteit en het risico-
profiel van de onderneming (variabele 1)
De functie van de betrokkene (variabele 2)
De samenstelling en het functioneren van het collectief
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beleidsregel en om na te gaan of het beeld dat de onderne-
ming van hem/haar schetst overeenkomt met het beeld van 
de toezichthouder. Het gesprek vormt daarom een belang-
rijk onderdeel van de toets, waar hieronder verder op wordt 
ingegaan.44 Als de toezichthouder van oordeel is dat een be-
leidsbepaler niet geschikt is, kan bij de vergunningaanvraag 
besloten worden de vergunning niet te verlenen. Als het een 
toetsing van een nieuwe beleidsbepaler bij een reeds vergun-
ning houdende of geregistreerde onderneming betreft, zal dit 
besluit leiden tot het niet aantreden van de beleidsbepaler in 
de beoogde functie.45

Zittende bestuurders en commissarissen kunnen aan een her-
toets (2) worden onderworpen ‘indien feiten of omstandig-
heden daartoe redelijke aanleiding geven’.46 Het element 
‘redelijke aanleiding’ dient ruim te worden uitgelegd, wat de 
toezichthouders veel ruimte geeft om te kunnen ingrijpen in-
dien zij dit nodig achten. Zo vormen signalen als een snel-
le groei van de onderneming of onverwachte veranderingen 
in de resultaten een redelijke aanleiding om over te kunnen 
gaan tot een hertoets.47 Normaliter zullen eerst gesprekken 
volgen met de beleidsbepaler en de onderneming om te be-
oordelen op welke wijze verbetering kan worden bewerk-
stelligt. Als dit niet tot het gewenste effect leidt, kan de be-
treffende toezichthouder een dossier opbouwen over het 
functioneren van deze beleidsbepaler en kan de toezichthou-
der over gaan tot het geven van een aanwijzing.48, 49

4. Opvallende verschillen met de Britse 
toets nader toegelicht
4.1 het transparant maken van de toets
Zoals hierboven uiteen is gezet, verhelderen de toezichthou-
ders in de thans geldende Beleidsregel geschiktheid 2012 
wat zij onder geschiktheid verstaan en op welke wijze zij 
de toets uitvoeren. Echter, zo transparant is het toetsings-
systeem niet altijd geweest. In 2010 beschreef de Moor-van 
Vugt in haar inaugurele rede dat het gedrag en eerder ge-
voerde beleid van de bestuursvoorzitter van ABN AMRO – 
zijn past performance – werd meegenomen door de AFM 
bij zijn hertoets.50 Dit toetsingscriterium bleek destijds uit de 
wet, noch uit de beleidsregel. De Moor-van Vugt stelde voor 
het wettelijk kader aan te passen en daarbij te kijken naar 
hoe de Britten de fit and proper-test, het Britse equivalent51 
van de toets, beschrijven. Daar worden de toetsingscriteria 
wel transparant gemaakt, aangezien deze zijn opgenomen 
in de wet.52 Het wettelijk kader van de geschiktheidstoets in 
Nederland is naderhand herzien. In 2011 publiceerden DNB 
en de AFM immers de gezamenlijk de beleidsregel, waa-
rin de toetsingscriteria en -wijze transparanter worden ge-
maakt.53, 54 De Nederlandse en Britse toetsingsregimes ver-
schillen op dit moment echter nog wel op andere punten, die 
hieronder nader worden toegelicht.

4.2 Doel interview: examen (nL) versus  
ontwikkelen geschiktheid (Uk)
Zo lijkt het interview als onderdeel van de toets in beide re-
gimes met een ander doel te worden ingezet. In een eerde-
re evaluatie van de Nederlandse toets gaven de respondenten 
aan het toetsingsproces en -gesprek als een examen te heb-
ben ervaren.55 Ook de beschrijving die DNB geeft van het 

45. Stcrt. 2012, 13546, p. 9.
46. Stcrt. 2012, 13546, p. 2.
47. Andere signalen die in de beleidsregel worden genoemd 

zijn: ‘zorg over de integere en beheerste bedrijfsvoering, 
zorg over het gehanteerde bedrijfsmodel, zorg over de be-
drijfscultuur, zorg over compliance, een fusie of overname, 
een uitbreiding van de ondernemingsactiviteiten naar het 
buitenland, uitbesteding van (kern)taken, het aanbieden 
van schadelijke producten of het verstrekken van onjuiste, 
onduidelijke of misleidende informatie, het structureel niet 
of niet tijdig reageren op verzoeken om informatie van 
de toezichthouder, het niet meer kunnen betalen van de 
accountant, een slechte administratie, een groot verloop 
van medewerkers, klachten van klanten over onzorgvuldige 
dienstverlening, of het (herhaaldelijk) overtreden van wet- 
en regelgeving’. Stcrt. 2012, 13546, p. 20.

48. Stcrt. 2012, 13546, p. 9.
49. Een aanwijzing kan bijvoorbeeld inhouden het verzoek 

aan de onderneming om, binnen een door de toezichthou-
der gestelde termijn, een bepaalde gedragslijn te volgen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het, binnen een bepaalde 
termijn, aanstellen van een nieuwe beleidsbepaler. Ook kan 
de toezichthouder een aanwijzing strekkende tot het doen 
heenzenden van een beleidsbepaler geven, Stcrt. 2012, 
13546, p. 9.

50. De Moor-van Vugt, Buiten twijfel, De bestuurderstoets in 
de financiële regelgeving (oratie UvA), Amsterdam: Vos-
siuspers 2010.

51. De term fit and proper omvat zowel de geschiktheidseis 
(‘fit’) als de betrouwbaarheidseis (‘proper’). Beide eisen 
maken in Groot Brittannië deel uit van dezelfde toets. In 
Nederland worden deze eisen apart beoordeeld in twee 
toetsen; de geschiktheids- en de betrouwbaarheidstoets. 
Beide kennen aparte wettelijke grondslagen (art. 3:8 res-
pectievelijk 3:9 Wft). Terwijl de eerste toets is uitgewerkt 
in een beleidsregel, zoals hiervoor is beschreven, is de 
betrouwbaarheidseis uitgewerkt in lagere wetgeving. 

52. Zo was en is het Britse fit and proper-regime gekoppeld 
aan de wet en een set vooraf kenbare gedragsregels, waar-
mee het betrekken van gedrag en past performance een 
wetsbasis heeft.

53. In de beleidsregel maken de toezichthouders expliciet dat 
(professioneel) gedrag en past performance – inderdaad 
– worden meegewogen bij hun geschiktheidsoordeel. Het 
wettelijk kader werd aangepast door het begrip ‘geschikt-
heid’ in de Wft te introduceren in plaats van het begrip 
‘deskundigheid’. De begripsvervanging was volgens de 
wetgever niet bedoeld om strengere eisen te stellen. De re-
den om het begrip geschikt te hanteren is dat dit beter past 
bij de huidige praktijk. Kamerstukken II 2010/11 32 786, 
nr. 4, p. 5-6. In situaties waarbij een persoon over gedegen 
kennis beschikt, maar zich niet professioneel gedraagt om-
dat hij bijvoorbeeld slecht bereikbaar is en daardoor niet in 
staat is zijn functie adequaat uit te oefenen, is het oordeel 
‘niet geschikt’ beter op zijn plaats dan ‘niet deskundig’. 
Kamerstukken II 2010/11 32 786, nr. 3, p. 2.

54. DNB en de AFM ontwikkelden de Beleidsregel deskundig-
heid 2011 (Stcrt. 2010, 20810). Deze werd een jaar later 
vervangen door de thans geldende Beleidsregel geschikt-
heid 2012, welke grotendeels dezelfde criteria bevat. 

55. In 2012 zijn de commissarissen van de vier grootste ban-
ken en verzekeraars met zetel in Nederland door de AFM 
en DNB getoetst op hun geschiktheid, waarbij tevens een 
interview werd afgenomen. De evaluatie van deze toetsin-
gen hebben de toezichthouders per brief van 27 februari 
2013 aan de Minister van Financiën toegezonden; bijlage 
bij Kamerstukken II 2012/13, 32 013, nr. 31.

44. Zo vermeldt DNB in: Factsheet ‘Het toetsingsgesprek’, 19 
november 2013. Beschikbaar via: http://www.toezicht.dnb.
nl/4/2/16/50-229367.jsp#.
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56. DNB, Factsheet: ‘het toetsingsgesprek’, 19 novem-
ber 2013. Beschikbaar via: http://www.toezicht.dnb.
nl/4/2/16/50-229367.jsp.

57. DNB, Factsheet: ‘het toetsingsgesprek’, 19 novem-
ber 2013. Beschikbaar via: http://www.toezicht.dnb.
nl/4/2/16/50-229367.jsp.

58. Tot 1 april 2013 was dit de Financial Services Authority 
(FSA) en sinds die datum wordt de toets uitgevoerd door 
de Prudential Regulation Authority (PRA) en de Financial 
Conduct Authority (FCA).

59. Speech van R.L. Judd, The approved persons regime – Sig-
nificant Influence Function review in the United Kingdom, 
12 oktober 2010.

60. Illustratief voor dit verschil in aanpak is de wijze waarop 
wordt omgegaan met een kandidaat die niet over de 
(door de toezichthouder) gewenste kennis beschikt. DNB 
stelt dat het (anders dan enkele jaren geleden) niet meer 
mogelijk is ‘om deze kennis nadien op te vijzelen’. Kan-
didaten wordt dan ook aangeraden om goed voorbereid 
het toetsingsgesprek in te gaan. Zie: DNB, Factsheet: ‘het 
toetsingsgesprek’, 19 november 2013. De Britse toezicht-
houder beschrijft dat een kandidaat die kennis mist, maar 
verder geschikt is, moet aantonen dat het bedrijf de impact 
hiervan in kaart heeft gebracht en een plan heeft om de 
betrokkene deze kennis bij te brengen. Zie: R.L. Judd, The 
approved persons regime – Significant Influence Function 
review in the United Kingdom, 12 oktober 2010.

61. Zie in dit verband G.P. Roth & J.S. Roepnarain, ‘De toet-
sing van bestuurders en commissarissen door de AFM en 
DNB, beschouwingen over geschiktheid, betrouwbaarheid 
en de praktische betekenis van het in theorie bestaande 
stelsel van rechtsbescherming’, OR 2014/95, p. 483.

62. Dit is een competentie uit de beleidsregel. Hiermee wordt 
bedoeld: ‘kan een voldoende realistische visie op toekom-
stige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellin-
gen en stelt een strategische planning op voor het reali-
seren van deze lange termijn doelstellingen, onder meer 
door het toepassen van scenarioanalyse. Houdt hierbij 
goed zicht op risico‘s die de onderneming loopt en neemt 
bijhorende beheersmaatregelen.’ Stcrt. 2012, 13546, p. 6.

63. In de literatuur wordt de kritiek geuit dat iemand bij een 
ongeschiktheidsoordeel nog moeilijk aan een vergelijkbare 
functie zal komen vanwege de reputatieschade. Daarbij 
wordt in twijfel getrokken of sprake is van effectieve 
rechtsbescherming voor de betrokkene. Zie hierover onder 
meer De Moor-van Vugt, Buiten twijfel, De bestuurders-
toets in de financiële regelgeving (oratie UvA), Am-
sterdam: Vossiuspers 2010, p. 14 e.v.; G.P. Roth & J.S. 
Roepnarain, ‘De toetsing van bestuurders en commissaris-
sen door de AFM en DNB, beschouwingen over geschikt-
heid, betrouwbaarheid en de praktische betekenis van het 
in theorie bestaande stelsel van rechtsbescherming’, OR 
2014/95, p. 483. 

64. Bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 32 013, nr. 31.

gesprek als onderdeel van de toets heeft weg van een exa-
men waar men voor kan zakken of slagen.56 De toezichthou-
der legt uit dat de doelstelling van het gesprek is om vast 
te stellen of de bestuurder/commissaris voldoende ‘baga-
ge’ heeft – ofwel kennis, vaardigheden en professioneel ge-
drag – voor de beoogde functie. Een kandidaat die in po-
tentie geschikt is voor een functie, maar door onvoldoende 
voorbereiding op bepaalde punten te weinig ‘bagage’ heeft, 
niet wordt goedgekeurd. Dat terwijl ‘een betere voorberei-
ding op het gesprek wellicht tot een positieve uitslag had ge-
leid’, zo stelt DNB.57 De Britse toezichthouder daarentegen 
dicht een meer ontwikkelingsgerichte rol aan het interview 
toe.58 Zij stelt dat de kandidaat bij het gesprek alert wordt 
gemaakt op gebieden die ontwikkeling behoeven, zodat aan 
de standards of fitness (‘geschiktheidseisen’) wordt vol-
daan. Waar de toezichthouder lacunes in competenties, ge-
drag of niet-technische vaardigheden identificeert, wordt be-
zien of de betrokkene deze lacunes erkent, begrijpt wat het 
belang hiervan is en bereid is dit te verbeteren.59 Kortom, 
een verschil tussen beide regimes is dat de Nederlandse toe-
zichthouders het interview lijken in te zetten als een examen 
waar men voor kan slagen of zakken, terwijl de Britse toe-
zichthouder deze gebruikt om geschiktheid binnen boards te 
ontwikkelen.60 
Wij zien voordelen in de laatstgenoemde, meer coachen-
de rol van het interview voor de Nederlandse toetsingsprak-
tijk. Het zou de deur open kunnen zetten voor onder toezicht 
staande ondernemingen om geconstateerde risico’s te be-
spreken. De presentatie van het interview als een soort exa-
men, daarentegen, valt minder goed te rijmen met het ‘open 
en eerlijke’ gesprek met kandidaten dat DNB en de AFM in 
dit verband verlangen.61 Bovendien kan in twijfel worden 
getrokken of de uitleg van het begrip ‘geschiktheid’ in de 
beleidsregel dermate duidelijk is, dat deze geschiktheid ver-
volgens kan worden geëxamineerd bij een toetsingsgesprek. 
De geschiktheidseis wordt in de beleidsregel tenslotte in-
gevuld met een vaag begrippenkader. Het is goed denkbaar 
dat terwijl de onder toezicht staande onderneming (oprecht) 
denkt dat een kandidaat over de competentie ‘strategische 
sturing’62 beschikt, de toezichthouder het daar niet mee eens 
is. Het open karakter van de geschiktheidseis, in combina-
tie met de verstrekkende consequenties die een ‘aftoetsing’ 
heeft voor de betrokkene, doet ons vermoeden dat het toet-
singsgesprek zich niet leent om gepresenteerd te worden als 
examen.63 De ‘Britse’ benadering laat ruimte voor uitleg van 
de geschiktheidseisen die de toezichthouder stelt aan de be-
trokkene in een concreet geval, wat hier beter bij past. 

4.3 afname interview: juniore toetsers (nL)  
versus seniore externen uit het bedrijfsleven (Uk)
Het tweede kritiekpunt dat commissarissen in de reeds aan-
gehaalde evaluatie van de Nederlandse geschiktheidstoets 
hebben geuit, is dat het de toetsende toezichthouders aan se-
nioriteit ontbrak. Bij hen ontbrak kennis van en ervaring 
met de dynamiek binnen een RvC. Naar eigen zeggen heb-
ben de toezichthouders dit opgelost door bij commissarissen 
waarbij één toetsingsgesprek niet volstond, omdat nog vra-
gen open stonden of omdat sprake was van twijfel over de 
geschiktheid van de betrokkene, een tweede gesprek gehou-
den met een van de toezichtdirecteuren van DNB.64 De keer-
zijde van deze oplossing achteraf is dat de commissarissen 
die één gesprek met de toezichthouder hebben gehad, deze 
kennelijk hebben gevoerd met een gesprekpartner die ken-

nis miste van en ervaring met de dynamiek binnen een RvC. 
Bij deze aanpak zijn verschillende kanttekeningen te plaat-
sen. Zo rijst de vraag of ‘juniore’ toezichthouders in staat 
waren/zijn om de geschiktheid van de commissarissen bij de 
grootste banken en verzekeraars – bij uitstek personen met 
een lange staat van dienst en aldus waarschijnlijk ervaring 
met en kennis van de financiële sector – te beoordelen. Kun-
nen deze toetsers risico’s in het functioneren van de gover-
nance bij grote financiële instellingen onderkennen, die deze 
ondernemingen zelf over het hoofd hebben gezien? Het oogt 
dan ook tegenstrijdig om de beslissing over de ‘bagage’ van 
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een seniore bestuurder/commissaris over te laten aan iemand 
die deze ‘bagage’ zelf niet heeft. De werkwijze van de Brit-
se toezichthouders op dit gebied laat zien dat het ook anders 
kan. Zij geven aan te erkennen dat veel individuen die on-
der het fit and proper-regime vallen zeer senior en ervaren 
zijn in hun vakgebied en verwachten te worden geëvalueerd 
door gelijken, wat zij niet onredelijk vinden. Daarom heeft 
de toezichthouder een panel samengesteld van gewaardeerde 
senior adviseurs uit het bedrijfsleven die worden ingehuurd 
voor het afnemen van de interviews.65 Deze werkwijze zou 
de hiervoor beschreven bezwaren bij de Nederlandse toets 
kunnen wegnemen. Vermoedelijk zou het bovendien kunnen 
leiden tot een verhoogde acceptatiegraad van negatief uitge-
vallen beslissingen.

5. conclusie: een blik op de toekomst
Waar de geschiktheidstoets voor dient is duidelijk. Deze be-
oogt te waarborgen dat ondernemingen in de financiële sec-
tor geleid worden door capabele mensen – mensen die ge-
schikt zijn voor hun functie. In de afgelopen drie jaar is de 
kring van personen die aan de geschiktheidseis moet vol-
doen uitgebreid. Waar de focus eerst lag bij bestuurders, 
worden nu ook commissarissen en bepaalde personen die ri-
sicovolle beslissingen kunnen nemen getoetst. Binnenkort 
volgen wellicht ook de accountants. Van steeds meer men-
sen wordt verwacht dat zij geschikt zijn. Wát vervolgens 
van hen wordt verwacht, hebben de toezichthouders verhel-
derd in hun Beleidsregel geschiktheid 2012. We weten wie 
moeten worden getoetst, wat van die personen wordt ver-
wacht en welke bevoegdheden de toezichthouders kunnen 
inzetten als die personen niet aan de verwachtingen voldoen. 
Waar we weinig van weten is hoe de toezichthouders die be-
voegdheden inzetten om ervoor te zorgen dat het doel van 
de toets wordt bereikt. Minder helder is ook hoe de toets in 
de praktijk wordt ervaren. Zaken die verband houden met 
deze toets worden – om verschillende redenen – zelden in 
de openbaarheid gebracht.66 Als gevolg daarvan bestaat geen 
inzicht in hoe de toets in de praktijk uitwerkt en of de wij-
ze van toetsen voor verbetering vatbaar is. Wij hebben voor-
gesteld om het toetsingsgesprek een meer ontwikkelingsge-
richte, coachende rol toe te dichten en deze te laten afnemen 
door (ingehuurde) gewaardeerde en seniore personen uit het 
bedrijfsleven, wat de bekendgemaakte kritiek bij de toets 
zou kunnen wegnemen. Een nader evaluatieonderzoek naar 
de huidige toetsingswijze door de toezichthouders67 zou in-
zichtelijk kunnen maken of het beleid doelmatig (efficiënt) 
en doeltreffend (effectief) is. Dit lijkt ons nuttig, bijvoor-
beeld ook om vast te kunnen stellen of de koppeling van de 
bankierseed aan de geschiktheidseis een goed idee is. Moge-
lijk belast dit de toezichthouder met een extra verantwoor-
delijkheid, die ervoor zorgt dat er een afvinkmentaliteit in 
de uitvoering van de toets ontstaat. In dat geval zou het logi-
scher kunnen zijn om de bankierseed los te koppelen van de 
geschiktheidseis en de verantwoordelijkheid voor de eed ge-
heel bij de bancaire sector te leggen. De impact van en er-
varing met de nu bestaande geschiktheidstoets zou eerst be-
kend moeten zijn, alvorens wordt overgegaan tot verdere 
reikwijdte-uitbreidingen of andersoortige aanpassingen.

65. Overigens wordt daarbij rekening gehouden met belangen-
verstrengeling. R.L. Judd, The approved persons regime 
– Significant Influence Function review in the United King-
dom, 12 oktober 2010.

66. De openbaarmaking van het rapport van de Commissie 
Scheltema daargelaten. Over dit onderwerp is weinig juris-
prudentie voorhanden. In de literatuur wordt erop gewezen 
dat dit met name komt doordat het in het kader van de 
geschiktheidstoets zelden tot een uitgewerkt schriftelijk 
besluit komt. Indien de toezichthouder de bevoegdheden 
die zij in dit verband inzet ook uitwerkt in een schriftelijk 
besluit dan kan de onder toezicht staande instelling, of de 
betrokken bestuurder/commissaris, dit besluit aanvechten 
bij de bestuursrechter. Zonder een uitgewerkt besluit kan 
dat niet. De boodschap dat iemand ongeschikt is in de 
ogen van de toezichthouders schijnt daarom vaak ‘infor-
meel’ te worden overgebracht (waarbij de toezichthouders 
aansturen op het ‘vrijwillig’ opstappen van de betrokkene); 
aan formele - op schrift gestelde - besluiten zitten immers 
procesrisico’s vast. Bovendien zullen ondernemingen 
terughoudend zijn met zelf procederen tegen de toezicht-
houders, aangezien zij de doorlopende relatie met de 
toezichthouder niet op het spel willen zetten. Zie hierover 
G.P. Roth & J.S. Roepnarain, ‘De toetsing van bestuurders 
en commissarissen door de AFM en DNB, beschouwin-
gen over geschiktheid, betrouwbaarheid en de praktische 
betekenis van het in theorie bestaande stelsel van rechtsbe-
scherming’, OR 2014/95; zie bijvoorbeeld ook D. Busch & 
A.J.A.D. van den Hurk, Bestuursverboden en toetsing van 
beleidsbepalers in de financiële sector, in: Wet continuï-
teit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod, 
preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2014, p. 218-
219.

67. Wij doelen hiermee niet op een evaluatie met betrekking 
tot de samenwerking tussen de toezichthouders in het 
kader van de toets. De onderlinge samenwerking tussen de 
toezichthouders wordt volgens de beleidsregel periodiek 
beoordeeld, met het oog op de consistente toepassing door 
de toezichthouders van de beleidsregel; Stcrt. 2012, 13546, 
p. 3. 
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