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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het eindproduct van een ruim half jaar onderzoek. Vanaf de keuze voor het 
onderzoeksonderwerp en de onderzoeksopzet, via de uitvoering daarvan naar het komen 
tot een eindscriptie; het was een boeiende, soms uiterst vervelende, maar leerzame tijd 
met een uitkomst die me tot tevredenheid stemt.  
 
Deze scriptie is ook het eindproduct van, inclusief vertraging, vijf jaar met veel plezier 
studeren aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Als 
achttienjarige liep ik in 2003 binnen, om in 2008 vlak voor mijn drieëntwintigste 
verjaardag weer naar buiten te lopen. In die tijd is er bijzonder veel gebeurd. Studie-
inhoudelijk, maar vooral persoonlijk. Ik denk dat ik op de USBO goed op mijn plek ben 
geweest, kijk met veel plezier terug op deze periode en ben dankbaar voor alles wat ik 
heb kunnen doen en leren. Boven alles ben ik dankbaar voor de vriendschappen die ik 
heb ontwikkeld, waarbij de betreffende personen zelf precies weten op wie ik doel.  
 
De keuze voor het onderzoeksonderwerp en de AFM als organisatie waren snel gemaakt. 
Politiek-bestuurlijke verhoudingen boeien me al jarenlang. De AFM is daarnaast behalve 
een jonge organisatie met een uitdagende taakstelling, ook een boeiende organisatie die 
niet bang is om zichzelf neer te zetten in de financiële markt. Dat bleek onlangs opnieuw, 
toen Spyker-topman Victor Muller privé een boete ontving van 96.000 euro omdat hij 
door een onhandige mail schuldig werd bevonden aan het doorspelen van voorkennis1. 
 
De interviews die gebruikt zijn in het onderzoek, zijn geanonimiseerd in het 
onderzoeksverslag. De titel van deze eindscriptie is gebaseerd op een quote van één van 
de respondenten: “…autonomie is natuurlijk nooit isolement. Dat moet je niet verwarren 
met isolement, of..of alle luiken dicht. Autonomie is juist: luiken open!” Een verfrissende 
kijk op het begrip autonomie, waarover te discussiëren valt, maar die in ieder geval de 
conclusie van het onderzoek ondersteunt. 
 
Graag zou ik nog enkele woorden van dank richten aan de mensen die een aanzienlijke 
bijdrage hebben geleverd. Allereerst zijn dat de respondenten van het onderzoek, omdat 
zonder hun tijd en moeite dit document niet zou bestaan. Ook wil ik mijn dank en 
waardering uitspreken voor mijn begeleider en eerste lezer, dr. Kutsal Yesilkagit, voor 
zijn begeleiding en inhoudelijke bijdrage. Ook al verliep het scriptieproces niet altijd even 
soepel, hij wist daar geduldig mee om te gaan. Daarnaast wil ik graag dr. Sebastiaan 
Princen danken voor zijn kritiek, zowel op de scriptieopzet als op de definitieve scriptie. 
Ook mijn medestudenten uit het Masterprogramma Bestuur en Beleid, binnen korte tijd 
een hechte groep geworden, wil ik bedanken voor de inhoudelijke discussies en natuurlijk 
de borrelpraat in eetcafé De Poort. Ik hoop dat ik menigeen nog vaak in inhoudelijke en 
ontspannende omgevingen zal zien! 
 
Tot slot dank ik mijn vrienden en familie voor hun interesse in het onderzoek, waar nodig 
hun – meer dan bijzonder gewaardeerde – inhoudelijke bemoeienissen, de ontspanning 
naast de scriptiebezigheden en natuurlijk hun incasseringsvermogen als ik weer eens 
mokkend van mijn laptop wegliep. 
 
 
 
Jorrit Linders 
Augustus 2008 

                                                 
1 Topman Spyker beboet door AFM, in: de Volkskrant, 25 juli 2008 
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Samenvatting 
 
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in 2002 opgericht en is verantwoordelijk voor 
het gedragstoezicht op de Nederlandse financiële markten. Ze is een ZBO, dus autonoom 
ten opzichte van politiek Den Haag. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) die 
op 1 januari 2007 van kracht werd, is zij verplicht om bij de invoering van algemeen 
verbindende voorschriften overleg te hebben met een representatieve 
vertegenwoordiging van marktpartijen. Dat heeft vorm gekregen in het Adviserend Panel 
van vertegenwoordigende organisaties, die eigenlijk al voor de Wft in het leven is 
geroepen. De AFM heeft met hen overigens ook overleg over andere voorstellen en 
maatregelen, waaronder de jaaragenda. Sinds 2006 vertelt de agenda de lezer dan ook 
expliciet dat de AFM de agenda in concept heeft voorgelegd aan het Adviserend Panel. 
 
In het Panel zetelen twintig brancheorganisaties en andersoortige vertegenwoordigende 
organisaties, waarvan achttien belangen vertegenwoordigen van het bedrijfsleven. Het 
Panel vergadert twee keer per jaar (mei en oktober) en bij iedere vergadering komt de 
jaaragenda aan de orde: de eerste vergadering als doorkijk naar volgend jaar, de tweede 
vergadering wordt gesproken over een concept van de jaaragenda dat dan gereed is. 
 
In dit onderzoek staan de jaaragenda’s van 2005, 2006 en 2007 centraal. In kaart 
gebracht wordt welke opmerkingen Panelleden maken in de beide vergaderingen over de 
jaaragenda en in hoeverre de opmerkingen uit de oktobervergaderingen (in aanwezigheid 
van een concept) leiden tot wijzigingen in het document. In de meivergaderingen loopt 
het aantal reacties door de jaren heen steeds verder terug, terwijl het aantal in de 
oktobervergaderingen stabiel blijft. Opvallend is dat van de in totaal 47 opmerkingen uit 
de oktobervergaderingen van 2005, 2006 en 2007, slechts 3 opmerkingen leiden tot een 
wijziging in de concept-jaaragenda. Dat komt neer op het percentage van 6,4%.  
 
Een aantal redenen ligt ten grondslag aan het lage aantal (kritische) reacties en het 
beperkte aantal wijzigingen. Deze zijn onder meer gebaseerd op literatuur, maar 
hoofdzakelijk op de acht uitgevoerde interviews. Ten eerste bestaat tevredenheid over de 
kwaliteit van het werk van de AFM. Daarnaast is er voor de Panelleden voldoende 
mogelijkheid om bilateraal te overleggen met de AFM; de bilaterale contacten zijn 
volgens een ruime meerderheid van de respondenten structureel en belangrijk voor de 
invloed van de stakeholders. De diverse samenstelling van het Panel, waardoor het soms 
als “Poolse landdag” wordt ervaren, zorgt voor veel verschillende belangen die niet altijd 
plenair worden ingebracht. Ten vierde zijn er wisselingen in vertegenwoordiging, zowel in 
personen als in niveau waarin vertegenwoordigers werkzaam zijn in de organisatie. Tot 
slot is de enige vrijwel unanieme zorg (een goedkope AFM) in de praktijk onderhevig aan 
discussie en nogal gevarieerde interpretatie. 
 
In formele zin is er dus sprake van weinig invloed. Toch is een meerderheid van de 
geïnterviewde respondenten tevreden over de invloed die zij kunnen uitoefenen. Dat 
komt vooral door het bilaterale overleg dat de Panelleden met de AFM hebben, waarin zij 
de invloed alsnog trachten aan te wenden. Een meerderheid hecht ook veel waarde aan 
de autonomie van de AFM, dus wil zich daar niet te sterk in mengen. De winst van de 
structurele aanwezigheid van het Adviserend Panel lijkt te zijn dat de AFM goed bedenkt 
wat ze wil en waarom, waardoor er minder sprake is van strijd in deze arena: ze 
anticipeert op de aanwezigheid van kritische en enigszins invloedrijke stakeholders. 
 
Er is dus wel overleg en daardoor ook sprake van invloed, maar op andere manier dan 
het lijkt. De aankondiging in de jaaragenda van het overleg met het Adviserend Panel 
klopt feitelijk, maar vindt vooral bilateraal plaats – en dus achter de schermen. Dat komt 
de transparantie van de jaaragenda niet altijd ten goede, terwijl de kwaliteit ervan als 
ruim voldoende wordt beschouwd. Er valt dus nog veel winst te behalen in het 
bevorderen van transparantie en democratisering van (beleids)beslissingen van de AFM. 
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1  Inleiding 
 
 
Controle lijkt een toverwoord in de huidige samenleving en het bestaande politieke 
klimaat. Wat er ook gebeurt, ‘handhaving’ is het panacee. In een aantal gevallen blijkt 
een verscherpte controle of verscherpt toezicht inderdaad nodig. Een voorbeeld van zo’n 
geval dateert van rond de eeuwwisseling, toen onder meer Legio Lease (eerder onderdeel 
van AEGON, maar verkocht aan Dexia Bank Nederland) de zogenaamde effectenlease 
aanbood. Een nieuw fenomeen, dus accurate wetgeving ontbrak. Effectenlease werd een 
hype. Vele Nederlanders gingen op het aanbod in, zonder stil te staan bij mogelijke 
gevolgen. Enkele cijfers: Nederlanders hadden in 2001 ongeveer 700.000 
aandelenleasecontracten afgesloten2. De totale waarde daarvan lag op liefst 6,5 miljard 
euro; het leek niet op te kunnen.  
 
Toen de beurskoersen eind 2001 en begin 2002 kelderden, werden de risico’s van de 
aandelenlease feilloos blootgelegd. Velen waren zich bijvoorbeeld niet bewust van het feit 
dat het om geleend geld ging; de informatievoorziening van de aanbieders liet regelmatig 
te wensen over. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), officiële toezichthouder op de 
financiële markten, vond dat diverse aanbieders zich niet aan een aantal regels hielden, 
onder meer met betrekking tot informatievoorziening. Zij nam maatregelen en legde 
onder meer Dexia Bank Nederland een bestuurlijke boete op. Wetgeving werd ontwikkeld 
en het toezicht verscherpt. Daarmee is de kous overigens nog niet af: vele gedupeerden 
zijn niet akkoord gegaan met een compromisregeling en brengen Dexia Bank Nederland 
voor de rechter. 
 
 
1.1  Maatschappelijke en bestuurlijke relevantie 
 
Zoals dit voorbeeld laat zien, vormen controle en toezicht belangrijke fenomenen in onze 
samenleving en het openbaar bestuur. De vraag is echter wie de controleurs controleert, 
of wie toezicht houdt op de toezichthouder. Deze vraag geldt, zoals het voorbeeld laat 
zien, ook voor de financiële markten waarin tientallen miljarden euro’s rondgaan en vele 
consumenten betrokken zijn. De AFM houdt toezicht op gedrag en informatievoorziening 
van alle partijen op de financiële markten in Nederland. Maar wie houdt toezicht op de 
AFM? Deze vraag is niet nieuw, maar blijft wel van deze tijd3. De AFM is sterk autonoom 
ten opzichte van de overheid, dus de formele invloed uit Den Haag is beperkt. De AFM 
kent echter diverse interne en externe stakeholders die hun stempel drukken op beleid. 
Dit onderzoek richt zich op de invloed van externe stakeholders op de jaaragenda van de 
AFM.  
 
Tot de externe stakeholders van de AFM behoren ook de organisaties die actief zijn op de 
financiële markt en waarop de AFM dus toezicht uitoefent. De vraag is dan ook hoe het te 
waarderen valt dat deze organisaties mogelijk invloed hebben op de AFM. Zij moet 
immers objectief zijn en regels hanteren en toepassen die door de regering en Tweede 
Kamer zijn ontwikkeld, de organen met het mandaat om wet- en regelgeving te 
ontwikkelen. Om de vergelijking te maken met de sportwereld: het zou op z’n minst 
opmerkelijk te noemen zijn als voetbalscheidsrechter Dick Jol bij Ajax-Feyenoord, een 
wedstrijd met enorme belangen, de Ajax-kleedkamer zou betreden om te overleggen 
waarop hij die wedstrijd meer of minder moet letten – laat staan dat hij de tegenstander 
dat níet zou vragen. Een dergelijke rol van de scheidsrechter zou gevolgen kunnen 
hebben voor de eerlijkheid van de strijd op het veld, in dit geval de concurrentiestrijd op 
de financiële markten. 
 
 

                                                 
2 LegioLease in historisch perspectief, in: Effect, jaargang 2005, nummer 9 
3 Is er toezicht op de toezichthouder?, in: Het Financiële Dagblad, 25 maart 2004  



Jorrit Linders  Augustus 2008 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Eindscriptie Bestuur en Beleid – Open luiken in het publieke domein 

10

1.1.1  Toezicht in het Nederlands openbaar bestuur 
 
Als we teruggaan naar een hoger abstractieniveau, kan dit probleem ook algemener 
geformuleerd worden. De Nederlandse overheid heeft in de jaren ’80 en ’90 namelijk veel 
uitvoerende en toezichthoudende taken op afstand geplaatst ofwel verzelfstandigd. 
Verzelfstandiging kan intern of extern plaatsvinden; zelfstandige bestuursorganen ofwel 
ZBO’s, zoals ook de AFM is, zijn voorbeelden van externe verzelfstandiging. Dat de 
verzelfstandiging van overheidsdiensten enigszins doorgeschoten is, wordt onderstreept 
door het feit dat er rond de eeuwwisseling liefst 600 ZBO’s in Nederland bestonden, 
waarbij in totaal 2000 mensen meer werkzaam waren dan bij de ministeries.4 
 
Effectiviteit en efficiëntie vormden de hoofdargumenten voor het op afstand plaatsen van 
bepaalde overheidsdiensten en –taken, hoewel het ook een tijd een soort 
modeverschijnsel is geweest. De overheid ziet zichzelf nu geconfronteerd met een 
veelheid van organisaties die een bepaalde autonomie hebben ten opzichte hebben van 
die overheid. Ministers kunnen zich niet op detailniveau bemoeien met de taakuitvoering 
van deze organisaties, terwijl diezelfde bewindvoerders wel politiek verantwoordelijk zijn. 
 
De vraag rijst dan wie wél invloed heeft op de taakuitvoering van uitvoerende en 
toezichthoudende organisaties. Deze organisaties functioneren in een complexe 
omgeving met vele actoren, vele belangen en vele vormen van druk. Ze kennen dus veel 
externe stakeholders: partijen die belang hebben in en bij de organisatie. Tot die partijen 
behoren bijvoorbeeld andere (internationale) organisaties met een soortgelijke taak en 
overheidsdiensten en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt in de 
taakuitvoering.  
 
Het is van belang inzicht te krijgen in de invloed van deze externe stakeholders op ZBO’s 
en andere verzelfstandigde publieke organisaties, omdat dan bepaald kan worden in 
hoeverre deze organisaties daadwerkelijk autonoom opereren. Als een organisatie haar 
beleid in grote mate afstemt op de wensen van haar stakeholders, is er minder sprake 
van onafhankelijkheid van de omgeving en dus minder sprake van autonomie. 
Verzelfstandigde publieke organisaties dienen idealiter het algemeen belang. Daarom 
richt dit onderzoek zich op de algemene vraag in hoeverre externe stakeholders invloed 
hebben op de beleidsagenda van verzelfstandigde publieke organisaties. 
 
 
1.2  Theoretische relevantie 
 
Eigenlijk wordt pas sinds eind vorige eeuw onderzoek gedaan naar de invloed van 
belangengroepen (stakeholders) op verzelfstandigde publieke organisaties. Marissa 
Martino Golden was in 1998 een van de eersten die resultaten van een uitgebreid en 
specifiek onderzoek naar dit onderwerp naar buiten bracht. Sindsdien wordt meer 
onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Dit gebeurt vooral in de Verenigde Staten, wat 
wellicht logisch is gezien de bestuurskundige historie. In de VS was theorievorming in de 
gedifferentieerde bestuurskunde namelijk eerder volwassen dan in Europa. In 
laatstgenoemd continent (onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) is 
de Amerikaanse literatuur dan ook lange tijd bepalend geweest, onder meer in de eerste 
twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog5.  
 
Er is dus vooral in Europa weinig onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek naar de 
autonomie van de AFM past in het rijtje van Golden en ook Susan Webb Yackee, die veel 
onderzoek heeft gedaan naar de invloed van belangengroepen op besluitvorming, 
beleidsuitvoering en lagere regelgeving. Hiervoor zou meer aandacht mogen en wellicht 
moeten zijn in Europa.  

                                                 
4 Bovens et al, 2001, p.196 
5 Rutgers, 2004, pp.87-108 
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Dit onderzoek stelt de eerder uitgevoerde onderzoeken en getrokken conclusies op de 
proef en hanteert deels een soortgelijke onderzoeksmethode. Desondanks is dit 
onderzoek kleiner van omvang en vertoont het niet alleen gelijkenissen met de 
wetenschappelijke onderzoeken van Golden en Yackee. Die studies zijn zeer uitgebreid 
en richten zich op een aantal beleidsvoorstellen, terwijl ik me richt op één specifieke 
organisatie en haar beleidsprioriteiten. Een ander verschil is de bestuurlijke context: de 
verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse staatsinrichting zijn evident. 
 
Voor een uitgebreid overzicht van onder meer bovenstaande literatuur verwijs ik graag 
naar het volgende hoofdstuk, waarin het theoretisch kader wordt geschetst. In paragraaf 
1.4 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksmethoden van dit onderzoek. 
 
 
1.3  Centrale vraagstelling en deelvragen 
 
Zoals hierboven gesteld, richt dit onderzoek zich op de invloed van externe stakeholders 
op de beleidsagenda van verzelfstandigde toezichthouders. Dat doe ik door me te richten 
op een specifieke verzelfstandigde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten. Dit is 
een van de belangrijkste toezichthouders in het Nederlands openbaar bestuur. De AFM 
heeft een lijst van externe stakeholders geformaliseerd, welke het Adviserend Panel van 
vertegenwoordigende organisaties wordt genoemd. Ieder jaar legt de AFM haar 
jaaragenda voor aan dit Adviserend Panel, die hierop mag reageren. Op basis van de 
input van de externe stakeholders wordt de definitieve agenda opgesteld en opgenomen 
in de begroting van de AFM, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister van 
Financiën.  
 
Bovenstaande informatie beschouwend, ben ik vanuit de algemene vraagstelling (zie 
paragraaf 1.1) tot de volgende concrete centrale vraagstelling voor mijn onderzoek 
gekomen: 
Wat is de invloed van het Adviserend Panel van vertegenwoordigende 
organisaties op de jaaragenda van de Autoriteit Financiële Markten? 
 
Het Adviserend Panel, waarin vele organisaties vertegenwoordigd zijn, mag ieder jaar 
reageren op de concept-jaaragenda. In deze concept-jaaragenda geeft de AFM aan waar 
het zwaartepunt van het toezicht gedurende dat jaar zal komen te liggen. Het ligt voor 
de hand dat de AFM toezicht houdt op minimaal de sectoren van de financiële markt waar 
belangen het grootst zijn. Daar zijn waarschijnlijk ook de sterkste externe 
belangengroepen ofwel stakeholders te vinden. De achterliggende vraag is, enigszins 
zwart-wit gesteld, of de AFM haar definitieve agenda opstelt op basis van haar autonomie 
of op basis van de input van externe stakeholders. 
 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, heb ik de volgende twee deelvragen 
geformuleerd.  
1) Wat zijn de reacties van leden van het Adviserend Panel op de jaaragenda’s van 2005, 
2006 en 2007 en hoe wordt hiermee omgegaan door de AFM? 
2) Hoe kan de omgang met reacties van leden van het Adviserend Panel op de 
jaaragenda’s van 2005, 2006 en 2007 door de AFM worden verklaard? 
 
Voor ik deze deelvragen beantwoord, is het vanzelfsprekend dat ik eerst de context van 
het onderzoek toelicht. Daarin komt aan bod hoe de lijst van externe stakeholders tot 
stand is gekomen, wie de leden van het Adviserend Panel zijn en hoe verschillende 
sectoren/gebieden van de financiële markt zijn vertegenwoordigd in deze lijst. Daarna 
komt de eerste deelvraag aan bod, die gaat over de reacties op de jaaragenda zoals die 
gepresenteerd wordt in de begroting en de consequenties die de AFM daaraan verbindt. 
Die reacties en consequenties worden in kaart gebracht voor de periode 2005-2007. De 
tweede deelvraag gaat in op de verklaring van de consequenties van reacties op de 
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jaaragenda’s. Daar rijst de vraag of de AFM daadwerkelijk luistert naar haar 
stakeholders, of het proces met het Adviserend Panel meer ziet als externe legitimatie 
van haar beleidsspeerpunten.  
 
Het onderzoek richt zich niet op de invloed van externe stakeholders op de vorming van 
de concept-jaaragenda. Ook richt het zich niet op de invloed van externe stakeholders 
die geen lid zijn van het Adviserend Panel. Deze keuzes zijn gemaakt om het onderzoek 
te beperken in omvang door de beperkte tijd die voor het onderzoek staat. Daarnaast 
bieden de nadruk op de jaaragenda en het officiële Adviserend Panel van 
vertegenwoordigende organisaties een uitgelezen mogelijkheid om de autonomie van de 
AFM te bepalen – afgezien van andere invloeden, die ik logischerwijs niet zal uitsluiten. 
De resultaten van het onderzoek zeggen dus iets over de invloed van het Adviserend 
Panel via de formele structuren die de AFM kent. 
 
Voor een uitgebreidere onderbouwing en toelichting op de AFM en het Adviserend Panel, 
verwijs ik graag naar het derde hoofdstuk van de scriptie. 
 
 
1.4  Methoden en technieken 
 
In de uitvoering van dit onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van 
documentatieanalyse als van diepte-interviews. De interviews richten zich op de AFM, de 
totstandkoming van het Adviserend Panel en van de jaaragenda. Deze interviews kunnen 
zowel worden gebruikt voor het verklaren van consequenties van reacties op de 
jaaragenda’s, als voor het verkrijgen van inzichten over de AFM en het Adviserend Panel 
in algemene zin. Voor beide doelen zijn de interviews dan ook ingezet. 
 
Dit onderzoek vertoont overeenkomsten met de onderzoeken van Marissa M. Golden en 
Susan Webb Yackee, onderzoekers die al zijn genoemd bij de theoretische relevantie. Om 
de methoden en technieken van mijn onderzoek toe te lichten is het dan ook handig om 
te beschrijven op welke wijze Golden en Yackee hun onderzoek hebben uitgevoerd. Een 
beschrijving daarvan is te vinden in paragraaf 2.2.3 van het tweede hoofdstuk. In 
paragraaf 2.4 wordt vervolgens uiteengezet welke implicaties dat heeft voor mijn 
onderzoeksmethoden, waarna de gekozen onderzoeksmethoden van dit onderzoek 
preciezer en uitgebreider worden verantwoord. 
 
Er zijn ook verschillen tussen de onderzoeken van Golden en Yackee en dit onderzoek, 
maar mijn methode van onderzoek verschilt in een aantal opzichten. Zo richt dit 
onderzoek zich niet op (een set van) directe beleidsmaatregelen of nieuwe regelgeving, 
maar op een algemene jaaragenda waarin staat op welke elementen van het toezicht dat 
jaar extra nadruk wordt gelegd. Ik zal ook niet kijken naar welke organisatie in de 
vergadering van het Adviserend Panel welke opmerking maakt, maar uitspraken doen 
over de invloed van dat orgaan als geheel. 
 
Omdat dit onderzoek zich beperkt tot de invloed van het Adviserend Panel, kan ik geen 
uitputtende uitspraken doen over causale verbanden. Het is immers niet uitgesloten – 
sterker, zelfs zeer aannemelijk– dat ook andere stakeholders invloed uitoefenen, of een 
poging hiertoe ondernemen. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat leden van het 
Adviserend Panel buiten de bijeenkomsten van dit orgaan pogen invloed uit te oefenen 
op de AFM. Er kunnen dus ook andere invloedsfactoren zijn. De resultaten zeggen wel 
iets over de invloed van het Adviserend Panel binnen de formele structuren en kunnen 
wijzen op grote waarschijnlijkheden. 
 
Om een degelijke analyse mogelijk te maken, zijn de reacties op de jaaragenda’s van 
2005, 2006 en 2007 gecategoriseerd. Op die manier kan schematisch weergegeven 
worden welke richting de reacties opgaan en wat de onderlinge verhoudingen tussen 
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verschillende categorieën zijn. Ook is aangegeven hoeveel reacties van leden van het 
Adviserend Panel hebben geleid tot een aanpassing van de jaaragenda.  
 
Om de consequenties van reacties van het Adviserend Panel te kunnen verklaren, maak 
ik gebruik van diverse halfgestructureerde diepte-interviews. Dat betekent voor dit 
onderzoek dat gebruik wordt gemaakt van zowel open als gesloten vragen en dat 
behalve het afwerken van een vragenlijst ook ruimte is voor de inbreng van andere 
onderwerpen, die relevante informatie zouden kunnen opleveren voor het onderzoek6.  
 
De acht respondenten zijn werkzaam bij de AFM op het gebied van de jaaragenda en het 
Adviserend Panel, ofwel bij een van de leden van het Adviserend Panel waardoor zij 
veelvuldig in contact staan met de AFM. De respondenten zijn in verband met hun 
privacy geanonimiseerd in deze scriptie. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen 
op aanvraag en onder voorwaarden de beschikking krijgen over de bijlagen, waarin 
onder meer een gedetailleerde respondentenlijst is verwerkt (bijlage 2). Als derde bijlage 
is de topiclijst opgenomen die ik heb gehanteerd; deze is samengesteld op basis van 
literatuur, documenten van en over de AFM en de resultaten van de 
documentatieanalyse. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op onderzoeksmethoden verwijs ik graag naar paragraaf 
2.4 van deze scriptie. 
 
 
1.5  Leeswijzer 
 
Een aantal elementen uit de centrale vraagstelling en de deelvragen verdient een 
uitgebreide toelichting. De theoretische en conceptuele kant van begrippen als externe 
stakeholders, autonomie en invloed komen uitgebreid aan bod in mijn theoretisch kader. 
Dit theoretisch kader beslaat hoofdstuk 2. Alvorens de onderzoeksresultaten worden 
gepresenteerd, is het vanzelfsprekend dat eerst de context van het onderzoek wordt 
toegelicht. Concrete vragen over de AFM worden beantwoord in hoofdstuk 3, waarin ik 
verder op dit zelfstandig bestuursorgaan inga. Ook de jaaragenda en het Adviserend 
Panel van vertegenwoordigende organisatie komen daar aan bod. 
 
In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. De reacties op de 
jaaragenda’s worden in kaart gebracht, evenals de wijze waarop de AFM met die reacties 
is omgegaan. In het daaropvolgende hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten 
verklaard. In het 6e hoofdstuk volgt de eindconclusie, vanzelfsprekend met 
onderbouwing. In dat hoofdstuk is ook ruimte voor reflectie en discussie. 

                                                 
6 Baarda en De Goede, 2001, pp.233-235 
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2  Theoretisch kader 
 
 
In mijn onderzoek staat een aantal elementen ofwel begrippen centraal. In de eerste 
paragraaf van dit theoretisch kader ga ik in op de bestuurlijke context van het 
onderzoek. Daarin komen de positie van verzelfstandigde publieke organisaties en de 
begrippen autonomie, (externe) stakeholders en invloed en macht aan de orde. 
Vervolgens wordt in de tweede paragraaf aandacht besteed aan diverse artikelen over 
eerder soortgelijk onderzoek, welke zijn geschreven door  Amerikaanse onderzoekers 
over de situatie in de VS. Omdat de Amerikaanse staatsrechtelijke en bestuurskundige 
context nogal verschilt van de Nederlandse, wordt in de derde paragraaf toegelicht in 
hoeverre dit van toepassing is op de Nederlandse situatie. Daar volgt ook de verbinding 
tussen de bestaande theorie en de implicaties die deze heeft voor mijn onderzoek. 
 
Aan het eind van het derde, vierde en vijfde hoofdstuk van deze scriptie wordt telkens 
gereflecteerd op dit theoretisch kader aan de hand van de in die hoofdstukken 
beschreven informatie en resultaten. 
 
 
2.1  Bestuurlijke context 
 
2.1.1  Autonomie 
 
Autonomie (letterlijk: zelfbestuur, zelfstandigheid7) kent verschillende dimensies. In de 
bestuurskundige literatuur bestaat geen eenduidige definitie of omschrijving van het 
begrip. Zo onderscheiden Verhoest et al (2004) na bestudering van het Nederlandse 
bestuurskundige discours over autonomie zes conceptuele vormen van autonomie. Vele 
publieke organisaties hebben een bepaalde vorm van autonomie, of een combinatie van 
een aantal vormen: ‘managerial’ autonomie, beleidsautonomie, structurele autonomie, 
financiële autonomie, wettelijke autonomie en interventionele autonomie. De eerste twee 
vormen worden door hen beschreven als interne vormen van autonomie, de vier laatste 
vormen zijn voorbeelden van externe autonomie8. Het feit dat dit conceptuele 
onderscheid wordt gemaakt door Verhoest et al duidt erop dat autonomie in de nationale 
theorie geen eenduidige betekenis kent. 
 
Ook Wilson maakt in zijn internationale standaardwerk Bureaucracy onderscheid tussen 
interne en externe autonomie, in de definitie van Philip Selznick die door Wilson gevolgd 
wordt9. In deze definitie kan externe autonomie beschreven worden als de jurisdictie 
ofwel het juridische domein waarop een organisaties actief is; hoe minder (soortgelijke) 
publieke organisaties actief zijn op dit terrein, des te groter is de autonomie van de 
organisatie in de uitvoering van haar werkzaamheden. Vereiste hierbij is wel dat de 
organisatie niet volledig onder bestuur staat van een andere organisatie of bestuurslaag. 
Het interne aspect van autonomie wordt  beschreven als de identiteit of missie, wat 
concreet betekent dat de centrale taakstelling van de organisatie breed wordt begrepen 
en gedragen10. Een breed gedragen centrale taakstelling zorgt immers voor 
zelfstandigheid in de werkzaamheden van een organisatie, omdat ze niet afhankelijk is of 
beïnvloed wordt door beelden van buiten. Er bestaat al dan niet stilzwijgende 
overeenstemming over de doelen en werkwijze van de organisatie. 
 
Organisaties hebben de meest ideale vorm van autonomie als ze populaire doelen 
nastreven, een simpele taakstelling hebben, geen concurrerende organisaties kent en er 
minimale beperkingen aanwezig zijn11. Toch kan geen enkele publieke organisatie 

                                                 
7 Prisma Woordenboek Nederlands, 1993, p.34 
8 Verhoest et al, 2004, p.107 
9 Wilson, 1989, p.182 
10 Wilson, 1989, p.182 
11 Wilson, 1989, p.181 
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volledige autonomie bereiken, omdat in een goed functionerende democratie immer 
sprake blijft van politieke verantwoordelijkheid en het dus moeten afleggen van 
veranwoording. Wilson spreekt in dit verband van accountability, ofwel rekenschap 
geven12. 
 
Volgens Wilson is het voortbestaan van een organisatie de verantwoordelijkheid van de 
leidinggevende, waarbij hij verwijst naar een boek van Barnard uit 1938: “Organizational 
maintenance is the special responsibility of the executive.” De kans op voortbestaan is 
het grootst als de organisatie populaire doelen nastreeft, een simpele taakstelling heeft, 
geen concurrerende organisaties kent en er minimale beperkingen aanwezig zijn13. 
Kortom, een bepaalde vorm van autonomie vergroot de kans op het voortbestaan van 
een organisatie. 
 
Om te kunnen voortbestaan heeft iedere organisatie een niche nodig waarin ze autonoom 
is, ofwel een gebied waarop nog geen of weinig organisaties actief zijn. Een dergelijke 
niche kan worden gecreëerd door wetswijzigingen of politieke besluiten, maar het is ook 
mogelijk dat organisaties zelf autonomie opzoeken door zich te richten op nieuwe niches 
en nieuwe taken. In het laatste geval geldt een aantal vuistregels. Een organisatie moet 
zoeken naar taken die nog niet of nauwelijks worden uitgevoerd, waarbij gestreden moet 
worden tegen organisaties die dezelfde taken uitvoeren. De uitvoering van taken die 
teveel verschillen van de kerntaak van de organisatie moet worden vermeden, alsmede 
langdurige samenwerkingen (‘joint ventures’) met andere organisaties die actief zijn in 
dezelfde sector. Ten slotte dienen taken die slechts meningsverschillen of vijandigheid 
creëren te worden vermeden en dient de organisatie uit te kijken voor haar eigen 
bekende kwetsbaarheden of valkuilen, de zwakten van de eigen organisatie14. 
 
Overigens moet opgemerkt worden dat Wilson zich in Bureacracy sterk richt op de 
autonomie van een publieke (bureaucratische) organisatie ten opzichte van andere, vaak 
soortgelijke, publieke organisaties. Hij richt zich niet direct op autonomie ten opzichte 
van stakeholders, waar deze scriptie zich wel op richt. Deze nadruk is terug te zien in 
veel (traditionele) literatuur over autonomie. Pas sinds het einde van de vorige eeuw 
hebben onderzoekers meer aandacht voor deze kant van autonomie, waarbij ik graag 
vooruitwijs naar paragraaf 2.2, waar diverse onderzoeken worden behandeld. 
 
Autonomie vindt in de praktijk veelal plaats door verzelfstandiging van een publieke 
organisatie, waardoor deze op afstand wordt geplaatst van de overheid. Verzelfstandiging 
kan op verschillende manieren vorm krijgen. Voorbeelden van verzelfstandiging van 
publieke organisaties zijn agentschappen, zelfstandige bestuursorganen en (in de meest 
vergaande vorm) geprivatiseerde overheidsdiensten15. Meer achtergrondinformatie over 
de AFM, onder meer over haar bestuursvorm, is te vinden in het volgende hoofdstuk. 
 
De volksvertegenwoordiging en de regering bezitten in Nederland de wetgevende macht 
en stellen wettelijke kaders vast, waarbij sprake is van een complexe verhouding tussen 
beide organen16. De invulling van deze wettelijke kaders is vaak niet tot in detail 
vastgelegd; deze wordt voor een groot deel overgelaten aan de verzelfstandigde publieke 
organisaties zelf, die de wettelijke kaders vertalen naar regelgeving. In de Amerikaanse 
literatuur wordt dit het verschil tussen wetgevende en regelgevende macht genoemd17. 
Hoewel de Amerikaanse staatsinrichting verschilt van de Nederlandse, is dit onderscheid 
ook in Nederland terug te zien. Autonome publieke organisaties zetten wetgeving om in 
regelgeving, waarbij een zekere interpretatievrijheid bestaat voor deze organisaties. Zij 

                                                 
12 Wilson, 1989, p.188 
13 Wilson, 1989, p.181 
14 Wilson, 1989, pp.189-192 
15 Bovens et al, 2001, pp.197-197 
16 Burkens et al, 2001, pp.110-113 
17 Golden, 1998, p.246 
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bewegen zich relatief vrij binnen de wettelijke kaders, zodat zij accenten kunnen leggen 
op bepaalde wetten en regels.  
 
In hoeverre deze accenten onafhankelijk van de omgeving worden vastgesteld, is 
veelzeggend over een andere vorm van autonomie die nog niet beschreven is: de 
autonomie van een organisatie ten opzichte van haar omgeving en dus van haar 
stakeholders. Naar deze vorm van autonomie is vooral onderzoek gedaan in de VS. In 
paragraaf 2.2 worden twee leidende onderzoeken op dit onderzoeksterrein beschreven. 
 
2.1.2  Stakeholders 
 
In de literatuur bestaat zoals gesteld vooral aandacht voor autonomie ten opzichte van 
de overheid en andere publieke organisaties, terwijl de autonomie van organisaties ten 
opzichte van haar stakeholders minder belicht is. Een verkenning van de begrippen 
‘stakeholders’ en ‘invloed’ zijn zodoende van belang als basis voor dit hoofdstuk. 
 
De letterlijke betekenis van het woord stakeholder is ‘belanghouder’, ofwel 
belanghebbende. Van Schendelen hanteert de beschrijving van Mitchell et al, waar hij 
een stakeholder definieert als “another player affecting the performance of an interest 
group or, in turn, being affected by the group”18. Stakeholders kunnen daarom mogelijk 
interveniëren in een andere organisatie; in sommige gevallen vertolken ze zelfs een 
dergelijke rol, namelijk die van meebeslisser19. 
 
Gesteld kan worden dat een stakeholder invloed wil uitoefenen op een organisatie 
waarbij of waarin de stakeholder een belang heeft. Bij de het uitoefenen van deze invloed 
laten ze zich leiden door eigen belangen, hoofdzakelijk gebaseerd op gebeurtenissen in 
de omgeving20. Van Schendelen concentreert zich in zijn Machiavelli in Brussels op het 
lobbyproces in de Europese Unie. Hij pleit daarin voor het maken van een rangschikking 
te maken is van de stakeholders, waarbij wordt gesorteerd op relevantie voor de 
organisatie waarin de stakeholders belang hebben21. Zijn boodschap is, dat geen 
stakeholder gelijk is in potentiële invloed en er zodoende altijd een hiërarchie is. 
Organisaties moeten zich bewust zijn van de verschillen in relevantie onder de 
stakeholders. 
 
2.1.3  Invloed  
 
Na de verkenning van de termen autonomie en stakeholder, komen we bij het derde 
begrip dat om een definitie vraagt: het begrip ‘invloed’. De managementliteratuur 
koppelt invloed vrijwel structureel aan het begrip macht, omdat het type macht en de 
mogelijkheid en mate waarin macht ingezet kan worden, bepalend zijn voor de invloed. 
Macht is volgens Robbins “het vermogen van A om het gedrag van B zó te beïnvloeden 
dat B iets doet wat hij anders niet zou doen”22. Ook George en Jones hanteren een 
dergelijke definitie. Zij beschrijven macht als “the ability of one person or group to cause 
another person of group to do something they otherwise might not have done”23.  
 
Deze definitie kan ook geprojecteerd worden op de verhoudingen tussen verschillende 
organisaties in plaats van individuen of groepen. Dat betekent dat invloed, geprojecteerd 
op stakeholders, tot gevolg heeft dat een stakeholder de mogelijkheid heeft om een 
organisatie waarin zij belang heeft, iets te laten doen wat deze organisatie anders niet 
zou hebben gedaan. 
 

                                                 
18 Van Schendelen, 2002, p.152 
19 Van Schendelen, 2002, p.155 
20 Van Schendelen, 2002, p.157 
21 Van Schendelen, 2002, p.156 
22 Robbins, 2002, p.189 
23 George en Jones, 2002, p.614 
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Behalve in de managementliteratuur bestaat in de bestuurlijke literatuur eveneens veel 
aandacht voor het begrip ‘invloed’, in dit geval voornamelijk invloed op beleid. Ook in de 
bestuurlijke literatuur wordt invloed gekoppeld aan macht, door zowel Deborah Stone als 
Mark Bovens et al.  
 
Deborah Stone beschrijft in haar Policy Paradox de bijzonder complexe processen en 
omgevingen van de vorming, analyse, wijziging en implementatie van beleid. Zij betoogt 
dat vele begrippen en categorieën die worden gebruikt met betrekking tot beleid, 
paradoxaal zijn van zichzelf. Zo toont ze aan dat diverse beleidsprocessen voor velerlei 
uitleg vatbaar zijn in plaats van eenduidig, waardoor de strijd in de politieke arena van 
groter en beslissender belang wordt voor de uitkomst en dus het uiteindelijk gekozen of 
geformuleerde beleid dan de interne beleidsprocessen binnen bijvoorbeeld een 
ministerie. Stone hanteert het onderscheid tussen twee visies op de samenleving, het 
polismodel en het marktmodel. Het polismodel gaat uit van het bestaan van 
gemeenschappen en publieke belangen, waar het marktmodel uitgaat van pure 
individualiteit en rationaliteit. Het gekozen model is van grote invloed op de uitkomst van 
de analyse; alleen in het polismodel bestaan het invloedsmiddel macht, dus wordt in 
deze scriptie impliciet uitgegaan van het polismodel24.. 
 
Deborah Stone omschrijft het begrip ‘macht’ op een abstracter en hoger niveau dan de 
enigszins ‘directe’ beschrijving uit de managementliteratuur, die macht en invloed direct 
koppelt. Ze stelt dat macht een fenomeen binnen gemeenschappen is, dat tot doel heeft 
“to subordinate individual selfinterest to other interests – sometimes to other individual 
or group interests, sometimes to the public interest”25. Beïnvloeding is slechts één van de 
manieren waarop macht tot uitdrukking komt. Ze legt dus de nadruk op het begrip 
‘macht’, zoals in Amerikaanse literatuur vaker voorkomt. 
 
Stone gaat in een van de hoofdstukken van Policy Paradox specifiek in op macht en 
verschillende analyseniveaus daarvan. De strijd om macht staat bij elke verandering 
centraal, stelt zij: “A call to restructure is always a bid to reallocate power”26. Twee 
analyseniveaus zijn van belang voor dit onderzoek, te weten het lidmaatschap van 
besluitvormende organen en de grootte ervan. Het lidmaatschap betreft vooral de 
vertegenwoordiging binnen de organen, waarbij Stone onderscheid maakt tussen  
descriptive representation (beschrijvende vertegenwoordiging) en substantive 
representation (inhoudelijke vertegenwoordiging). Bij de eerste vorm wordt gebruik 
gemaakt van mensen uit een bepaalde groep, van wie op basis van het uiterlijk of 
afkomst wordt aangenomen dat zij de groep goed kunnen vertegenwoordigen. Bij de 
tweede vorm betreft het mensen die dezelfde beleidsideeën en –doelen nastreven als de 
achterban. Stone haalt Frank J. Thompson aan om het onderscheid in één zin te duiden: 
het gaat niet om “what representatives look like, but whom they look after”27. Het type 
vertegenwoordiging dat bestaat binnen een organisatie heeft gevolgen voor de 
invloedsmiddelen die kunnen worden ingezet door de vertegenwoordigers; de 
invloedsmiddelen worden hieronder beschreven aan de hand van Bovens et al. 
 
Met betrekking tot de grootte van besluitvormende organen en de vertegenwoordiging 
daarbinnen, zet Stone voor- en nadelen van grote en kleine organen op een rij. Wat 
daarbij specifiek belangrijk is om in het oog te houden, is dat elk argument voor of tegen 
wordt gebruikt om bepaalde partijen meer of juist minder macht te geven. 
 
Mark Bovens et al hanteren een andere definitie van invloed en macht dan Stone in hun 
Nederlands bestuurskundig standaardwerk Openbaar Bestuur, een definitie die 
aanzienlijk dichter bij de directer geformuleerde definitie uit de managementliteratuur 
komt. Zij stellen “dat partij A invloed heeft op partij B als B iets doet (of nalaat) dat hij 

                                                 
24 Stone, 2002, pp.32-33 
25 Stone, 2002, p.32 
26 Stone, 2002, p.355 
27 Stone, 2002, pp.356-359 
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zonder A niet gedaan zou hebben”. Macht wordt door deze auteurs gezien als een 
speciale vorm van invloed, met een negatieve connotatie omdat gebruik wordt gemaakt 
van (dreiging met) sancties28. Ze leggen dus meer nadruk op het begrip ‘invloed’ dan op 
macht, waar dit bij Stone omgekeerd is. 
 
Bovens et al onderscheiden diverse invloedsmiddelen: dwang en geweld, gezagsposities, 
informatie en deskundigheid, organisatie en financiën, maatschappelijke steun, relaties 
en netwerken, publiciteit en tot slot politiek-bestuurlijke know-how29. Ook Stone 
onderscheidt meerdere invloedsmiddelen ofwel machtsmiddelen, waaronder 
informatiemacht, maar door het andere karakter van haar boek hanteert ze geen 
dergelijk schematisch overzicht. Het boek van Bovens et al poogt dan ook veel meer een 
basisboek over het openbaar bestuur te zijn. 
 
Macht is terug te zien op diverse plekken in het beleidsproces: de agendavorming, de 
beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en de 
terugkoppeling en heroverweging van beleid30. Overigens nuanceren Bovens et al de 
stelligheid waarmee macht en invloed beschreven worden in de literatuur. Het 
onderscheid is volgens de auteurs theoretisch van waarde, maar praktisch niet te maken. 
Verder gaat het niet enkel om actoren, maar ook om contextuele factoren die niet 
eenvoudig in kaart te brengen zijn. Daarom zijn “algemene uitspraken over wie de macht 
heeft […] altijd aanvechtbaar”31.  
 
Het verschil tussen Stone en Bovens et al zal inmiddels helder zijn. In dit onderzoek 
wordt de meer directe beschrijving van laatstgenoemde auteurs gebruikt, omdat deze 
beschrijving het meest direct en het meest tastbaar is. Daarom kan vanaf dit moment, 
als gesproken wordt over invloed of macht, teruggegrepen worden naar de definitie van 
Bovens et al zoals deze hierboven is toegelicht. 
 
 
2.2  Invloed van stakeholders op verzelfstandigde publieke organisaties 
 
De beschrijving van de drie begrippen autonomie, stakeholders en invloed brengt me bij 
eerdere onderzoeken naar de bestuurlijke problematiek die ook in mijn eindscriptie aan 
de orde komt: de invloed van externe stakeholders op verzelfstandigde publieke 
organisaties, wat veelzeggend is voor de mate van autonomie die een organisatie heeft. 
 
2.2.1  Opkomst van bestuurskundig onderzoek naar invloed op regelgeving 
 
In de bestuurskundige literatuur van de afgelopen decennia bestaat veel aandacht voor 
de invloed van belangengroepen (externe stakeholders) op de wetgevende macht. Dit 
onderwerp is vooral in de VS veel bestudeerd, waar de literatuur zich hoofdzakelijk richt 
op de relatie tussen belangengroepen en het Congres en de President (de wetgevende 
machten). De relatie tussen belangengroepen en de regelgevende macht ofwel public 
agencies (publieke organisaties op afstand van de centrale overheid) is echter nog een 
relatief onontgonnen studieobject; pas in de jaren negentig van de vorige eeuw kregen 
de eerste serieuze specifieke onderzoeken op dit terrein echt vorm. Eerder onderzoek 
van onder meer Furlong en Kerwin richtte zich vooral op welke invloed belangengroepen 
zelf ervaren, wat weinig zegt over de daadwerkelijke invloed.  
 
In de VS delegeert het Congres sinds ver in de vorige eeuw al wetgevende 
bevoegdheden naar zogenaamde federal agencies. Vooral vanaf de jaren zestig was het 
veelvuldig raak. Algemene wetten worden in Washington ontwikkeld, maar de federal 
agencies implementeren ze en – zoals het Amerikaanse Supreme Court het noemt – “fill 

                                                 
28 Bovens et al, 2001, p.130 
29 Bovens et al, 2001, pp.132-139 
30 Bovens et al, 2001, p.131 
31 Bovens et al, 2001, pp.130-131 
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up the details”32. Daarmee kun je, ondanks de staatskundige verschillen, stellen dat het 
afstoten van bepaalde taken door de overheid in de VS eerder is begonnen dan in 
Nederland, waar de verzelfstandiging van overheidsdiensten in het kader van New Public 
Management echt gestalte kreeg vanaf halverwege de jaren tachtig33. Het is daarom niet 
meer dan logisch dat in de Amerikaanse academische wereld eerder aandacht bestond 
voor de invloed van belangengroepen op verzelfstandigde publieke organisaties. Dat deze 
pas rond de eeuwwisseling serieus vorm heeft gekregen, mag echter opvallend genoemd 
worden gezien de belangrijke rol van deze organisaties door de decennia heen.  
 
Bovenstaande context is essentieel om te begrijpen waarom geen gebruik wordt gemaakt 
van Nederlandse (of algemener: Europese) onderzoeken op het terrein waarop dit 
onderzoek zich richt. Hieronder volgt een specifieke toelichting op de situatie in de VS, 
als inleiding op de twee daaropvolgende paragrafen waarin de belangrijkste onderzoeken 
van Golden en Yackee worden uitgelicht. 
 
2.2.2  ‘Notice and comment’-periode in Amerikaanse regelgeving 
 
Een belangrijke eis waaraan de regelgevende macht moet voldoen in de VS, is de 
zogenoemde ‘notice and comment’-periode. De notice and comment-periode komt voort 
uit de Administrative Procedure Act (APA), die al in 1946 in werking is getreden in de VS. 
De APA had tot doel het beleidsproces opener, toegankelijker en eerlijker te maken34. 
Dat zou moeten leiden tot meer balans in de invloed van de verschillende 
belangengroepen35. 
  
De notice and comment-periode betekent dat de federal agencies voorstellen tot nieuwe 
of aangepaste regelgeving moeten aankondigen in het Federal Register. Deze 
aankondigingen worden Notices of Proposed Rulemaking (NOPR) genoemd36. In de NOPR 
dient ook te staan wat de inhoud van de nieuwe regel of de wijziging van de regel, hierna 
ontwerpregels genoemd, precies is. Daarnaast moeten de agencies geïnteresseerde 
personen of groepen de mogelijkheid geven om schriftelijk te reageren (comment) op de 
ontwerpregel. De agencies zijn dan verplicht om de schriftelijke reacties mee te nemen in 
de overwegingen37. De ‘inspraakperiode’ is dus vastgesteld en gelimiteerd. 
 
2.2.3  Onderzoek van Marissa M. Golden en Susan W. Yackee 
 
Marissa Martino Golden en Susan Webb Yackee zijn bepalend geweest in het onderzoek 
naar stakeholders op regelgevende publieke organisaties in de VS. Zij richten zich allebei 
op de invloed van stakeholders tijdens de hierboven toegelichte notice and comment-
periode in Amerikaanse regelgeving. De studie van Golden uit medio jaren negentig is 
eigenlijk de eerste gedegen studie die zich puur op de invloed van stakeholders op 
regelgevende publieke organisaties richt38. Yackee bestudeert hetzelfde onderwerp als 
Golden en borduurt deels voort op haar onderzoek van tien jaar eerder. Zij ziet haar 
artikel uit 2005, met een vrij brede en gedegen analyse, als een ‘theoretische stapsteen’ 
van waaruit andere onderzoeken verder kunnen39.  
 
Voor de uitvoering van haar onderzoek heeft Golden elf ontwerpregels van drie 
verschillende agencies geselecteerd om verschillen te garanderen tussen de aard en 
context van de ontwerpregels en dus variatie verkrijgen in haar data. Iedere 
ontwerpregel is op een aantal manieren geanalyseerd: het aantal reacties, van welke 
belangengroepen de reacties afkomstig zijn, de locaties waar de belangengroepen zijn 
                                                 
32 Yackee, 2005, p.104 
33 Noordegraaf, 2004, pp.86-89 
34 Yackee & Yackee, 2006, p.129 
35 Yackee & Yackee, 2006, p.135 
36 Golden, 1998, p.250 
37 Yackee & Yackee, 2006, p.129 
38 Golden, 1998, pp.245-246 
39 Yackee, 2005, p.120 
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gevestigd, het aantal ontwerpregels waarop belangengroepen reageren en de mate 
waarin een ontwerpregel wordt aangepast op basis van de reacties van belangengroepen. 
Daarbij maakt ze een schaal van vier stappen, van ‘heel veel’ tot ‘niet’40.  
 
Yackee hanteert een andere onderzoeksmethode dan Golden. Wat overeenkomt, is dat ze 
beiden een aantal regels met bijbehorende comments ofwel reacties (in de notice and 
comment-periode) hebben verzameld om vervolgens te bekijken of deze regels hebben 
geleid tot een wijziging in de ontwerpregel. Hiervoor heeft Yackee echter veertig 
ontwerpregels bekeken van vier verschillende federal agencies, aanzienlijk meer dan 
Golden. Daarnaast gaat Yackee uit van twee variabelen: zowel de objectieve wijziging in 
de ontwerpregel als de mate waarin de agencies oog hebben voor specifieke inhoudelijke 
voorstellen tot wijziging41. 
 
Voor beide variabelen gaat gaat Yackee, net als Golden, uit van verschillende gradaties 
van verandering. Eerstgenoemde doet dit echter op een meer kwantitatief meetbare 
wijze: ze waardeert deze verandering met een positief of negatief cijfer. Als de  
hoeveelheid regulering vermindert na de notice and comment-periode, wordt het voorstel 
gewaardeerd met een -1 (grote vermindering) of -0.5 (kleine vermindering). Blijft het 
gelijk, dan volgt het cijfer 0. Bij een toename van de regulering volgt dan logischerwijs 
een waardering van +0.5 (kleine toename) of +1 (grote toename)42. Er komt dan een 
gemiddelde uit wat positief of negatief van aard is. Bij een positieve waarde is er sprake 
van meer regulering, bij een negatieve waarde uiteraard niet. 
 
Yackee verwijst meer dan regelmatig naar Golden – sterker nog, te lezen valt dat Golden 
een van de wetenschappers is die het concept van het artikel van Yackee heeft 
becommentarieerd43. Yackee is overigens vrij kritisch over het onderzoek van Golden. De 
reden hiervoor is, dat Golden slechts het beperkte aantal van elf regels analyseert en 
bovendien in de analyse volgens Yackee te weinig steun zoekt in statistische gegevens, 
waardoor de analyse gebaseerd is op informele waarnemingen44. Deze kritiek kan niet 
geheel onterecht genoemd worden; in de discussie van deze eindscriptie komt dit 
wederom naar voren. Haar eigen onderzoek kent overigens wel een beperking: het 
beslaat veel regels die weinig impact hebben, waardoor ze geen uitspraken kan doen 
over hoe dit zal zijn bij aanpassingen in regelgeving die ingrijpender zijn45.  
 
Drijfveren 
Golden ziet twee redenen om zich te richten op de federal agencies en hun regelgeving. 
Ten eerste is het belangrijk zicht te krijgen op de mate waarin invloed van 
belangengroepen het gebrek aan democratische controle op deze (niet democratisch 
verkozen) publieke organisaties compenseren. Ten tweede is er nog te weinig inzicht in 
welke groepen meedoen in het regelgevingproces en welke invloed zij uitoefenen46. 
Yackees’ drijfveer om te kiezen voor dit onderzoekssubject is dat veel belangengroepen 
invloed trachten uit te oefenen op indirecte wijze op besluitvormingsniveau van het 
Congres, terwijl dat op de directe wijze – via de notice and comment-periode bij de 
federal agencies – veel effectiever blijkt47. Ze haalt Hamilton aan in zijn stelling dat de 
regelgeving op lager niveau “should be viewed as strategic as Congress Members with 
respect to the constraints that surround rulemaking”48. Yackee zet deze stelling kracht bij 
in het artikel Sweet-Talking the Fourth Branch.  
 
 

                                                 
40 Golden, 1998, pp.252-260 
41 Yackee, 2005, p.111 
42 Yackee, 2005, p.111 
43 Yackee, 2005, p.103 
44 Yackee, 2005, p.105 
45 Yackee, 2005, p.117 
46 Golden, 1998, p.246 
47 Yackee, 2005, p.103 
48 Yackee, 2005, p.107 
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Activiteit van belangengroepen 
Belangengroepen trachten, zo stelt Yackee, voornamelijk invloed uit te oefenen op het 
algemene beleidsniveau; in de Amerikaanse situatie is dat dus op Congresniveau. Na 
deze poging tot invloedsuitoefening, hebben de belangengroepen weinig trek om op 
afzonderlijke regels te reageren. Daarnaast denken belangengroepen dat veel kennis en 
expertise al aanwezig is bij de ambtenaren die de wetten ontwikkelen, waardoor ze 
verwachten weinig invloed te kunnen uitoefenen49. Golden trekt een volledig andere 
conclusie over de relatief beperkte aandacht voor NOPR’s onder belangengroepen. Zij 
stelt namelijk dat publieke organisaties niet altijd genoeg doen om alle belangengroepen 
te betrekken bij het proces; deze belangengroepen blijken niet allemaal even goed 
geïnformeerd over nieuwe regelgeving50. Dat is opvallend omdat zij wel constateert dat 
er veel verschillende belangengroepen betrokken zijn bij het proces; toch acht ze het 
aantal nog onvoldoende. 
 
Yackee stelt dat er twee redenen zijn waarom publieke organisaties reageren op de 
reacties op ontwerpwetten van belangengroepen, een positieve en een negatieve. Ze 
brengen namelijk expertise en informatie in en door het luisteren naar belangengroepen 
wordt de kans op juridische stappen namens belangengroepen op basis van nieuwe 
wetten minder groot51. Dat tweede argument geldt zowel voor de VS als binnen de EU, 
waarin belangengroepen en andere organisaties steeds vaker de juridische weg zoeken 
en de hoogste rechters vragen om een uitspraak – met als meest recente voorbeeld de 
juridische stappen van individuele ondernemers om het rookverbod in de horeca terug te 
draaien. Verder kan de steun van belangengroepen zorgen dat bepaalde taken die 
publieke organisaties zelf niet kunnen uitvoeren toch worden uitgevoerd, de publieke 
opinie beïnvloeden, publieke organisaties scherp houden, zorgen voor financiële steun, 
directe politieke controle stremmen en ten slotte voor steun zorgen als de organisatie 
zich tegen de politieke besluitvormers keert52.  
 
Onderzoeksresultaten 
Over de studie van Golden, die bijzonder relevant is voor dit theoretisch kader, zijn 
meerdere artikelen geschreven; al in 1995 werd de studie voor het eerst gepresenteerd. 
Het artikel van Golden uit 1998 is gestoeld op drie vragen, waarvan er twee relevant zijn 
voor dit onderzoek: de vraag welke belangengroepen reageren op nieuwe regelgeving en 
de vraag in hoeverre de reacties van belangengroepen leiden tot verandering van de 
ontwerpregels53. Haar belangrijkste constateringen zijn dat vele belangengroepen 
deelnemen aan het proces, weinig continuïteit bestaat in de reacties van 
belangengroepen (inhoudelijk én wat frequentie betreft), losse netwerken van 
belangengroepen bestaan die worden bepaald door het onderwerp, een hoge mate van 
onenigheid bestaat tussen de belangengroepen en dat de publieke organisatie immer 
beschikt over de macht om met de reacties te doen wat ze wil – ook als dat betekent dat 
ze worden genegeerd. De vraag “whose voices get heard” is dus moeilijk te 
beantwoorden54.  
 
Verder constateert Golden dat de geografische positie van belangengroepen (in 
Washington aanwezig of niet) geen gevolgen heeft voor de invloed van een 
belangengroep. Ook zijn publieke organisaties eerder geneigd om te luisteren naar 
belangengroepen die het voorstel steunen, dus de visie van de organisatie bevestigen. 
Kritische reacties worden vaak buiten beschouwing gelaten. Daardoor negeren de federal 
agencies vaak de belangenorganisaties en blijven ze bij de originele ontwerpregel, op een 
aantal kleine aanpassingen na55. 

                                                 
49 Yackee, 2005, p.107 
50 Golden, 1998, p.265 
51 Yackee, 2005, p.105 en pp.107-108 
52 Yackee, 2005, pp.103-104 
53 Golden, 1998, p.245 
54 Golden, 1998, pp.263-264 
55 Golden, 1998, pp.256-261 
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Yackee constateert daarentegen dat belangengroepen wél invloed hebben op het 
regelgevingproces van publieke organisaties. De bureaucratie, zo betoogt ze, wijzigt 
gedurende de notice and comment-periode vaak de implementatie van de uiteindelijke 
regels om zich beter aan te passen aan belangenorganisaties56. In ongeveer de helft van 
de gevallen voerde de publieke organisaties zelfs de wijzigingen door zoals de 
belangenorganisaties die voorstelden57. 
 
In de praktijk blijkt overigens dat vooral de belangenorganisaties met een zakelijk 
karakter invloed uitoefenen. Dit noemt Yackee in een artikel uit 2006, dat ze heeft 
geschreven met Jason Webb Yackee, de ‘bias towards business’. Een bias duidt in dat 
geval op een onbewuste vooringenomen houding van publieke organisaties bij de 
totstandkoming van regelgeving. In de notice and comment-periode slagen namelijk, zo 
betogen Yackee en Yackee, vooral de belangengroepen uit het zakenleven erin om 
invloed uit te oefenen op de ontwerpregels. Van de 1693 reacties van belangengroepen 
op de 40 ontwerpregels die zijn onderzocht, bleek meer dan de helft (te weten 57%) 
afkomstig te zijn van belangengroepen uit het zakenleven58. Daarnaast blijkt dat als het 
aantal belangengroepen uit het zakenleven dat reageert op een ontwerpregel toeneemt, 
de invloed van deze belangengroepen groeit – vaak leidend tot vermindering van 
regulering, wat past binnen de wensen van deze belangengroepen. De poging om het 
beleidsproces democratischer te maken door het creëren van ruime 
inspraakmogelijkheden voor belangengroepen in de notice and comment-periode, hebben 
dus weinig succes59. 
 
De conclusie van Yackee en Yackee is opvallend als de onderzoeksresultaten van Golden 
nader worden bekeken. In haar artikel schrijft Golden dat Amerikaanse wetenschappers 
als Schlozman en Tierney in de jaren tachtig, na de bestudering van de lange lijst van 
vertegenwoordigende organisaties in Washington, al tot de conclusie kwamen dat 
organisaties uit het zakenleven sterk in de meerderheid waren. Zij konden dus ook de 
meeste invloed uitoefenen60. Uit haar eigen onderzoeksresultaten, tien jaar later, komt 
een dergelijke dominante positie van het zakenleven echter niet naar voren. Wéér tien 
jaar later constateren Yackee en Yackee deze dominantie opnieuw. Volgens 
laatstgenoemde auteurs zou deze inconsistentie veroorzaakt kunnen zijn door de 
beperkte omvang van het onderzoek van Golden61. De dominantie komt volgens het 
onderzoek van Yackee en Yackee voort uit het grote aantal mensen van zakelijke 
belangengroepen en het daaruit voortvloeiende grote aantal reacties op NOPR’s van deze 
zijde62. 
 
 
2.3  Vertaalslag naar eigen onderzoek  
 
De studies van zowel Golden als Yackee vormen een mooi handvat voor mijn onderzoek. 
Om de problematiek die wordt geschetst door Golden en Yackee te onderzoeken en het 
tot een haalbaar project te maken, spits ik het onderzoek toe op de totstandkoming van 
één beleidsdocument, van één bepaalde verzelfstandigde publieke organisatie, met één 
vaste groep externe stakeholders: de invloed va het Adviserend Panel van 
vertegenwoordigende organisaties op de jaaragenda van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). Meer informatie over de AFM, haar jaaragenda en het Adviserend Panel is terug te 
vinden in hoofdstuk 3 en 4.  
 

                                                 
56 Yackee, 2005, p.114 
57 Yackee, 2005, p.117 
58 Yackee & Yackee, 2006, p.133 
59 Yackee & Yackee, 2006, p.128 
60 Golden, 1998, p.247 
61 Yackee & Yackee, 2006, p.129 
62 Yackee & Yackee, 2006, p.135-137 
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De theorie zoals die hierboven aan de orde is gekomen, is vrijwel volledig gestoeld op 
Amerikaans onderzoek. De context waarin dat onderzoek is uitgevoerd, verschilt van de 
Nederlandse. Toch zijn de resultaten en de theorie van toepassing op dit onderzoek. Als 
wordt gekeken naar de manier waarop de wetgevende macht in de VS bevoegdheden 
delegeert naar federal agencies, die wetten implementeren en nader invullen door het 
ontwikkelen van regelgeving, valt op dat er gelijkenissen zijn met Nederland. Nederland 
is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbij zowel lagere overheden als ZBO’s in 
bepaalde gevallen wetgeving implementeren of zelf omzetten in regelgeving. Ze vullen 
de details in, zoals Yackee al stelt63. De AFM vertoont als ZBO dus overeenkomsten met 
de federal agencies in de VS; hoewel het verre van een kopie is, is de theorie wel te 
projecteren op de Nederlandse situatie. 
 
Daarnaast kennen we in Nederland geen notice and comment-periode bij nieuwe 
regelgeving. De AFM is wel, zoals in het volgende hoofdstuk uitgebreid wordt toegelicht, 
door de Wet op het financieel toezicht verplicht om bij de invoering van algemeen 
verbindende voorschriften overleg te hebben met een representatieve 
vertegenwoordiging van marktpartijen. Deze vertegenwoordiging heeft gestalte gekregen 
in het Adviserend Panel.  
 
Het overleg met het Adviserend Panel is enigszins te vergelijken met de notice and 
comment-procedure in de VS, hoewel er duidelijke verschillen zijn. Zo is de AFM verplicht 
dit overleg te hebben, heeft ze dat ook vaak over andere zaken dan alleen de algemeen 
verbindende voorschriften en moet ze serieus omgaan met de reacties van de 
Panelleden. Het aantal partijen waarmee overlegd wordt is echter gemaximeerd door de 
vaste samenstelling en tevens praten altijd dezelfde partijen mee, waar dat bij de notice 
and comment-procedure niet het geval is.  
 
De verschillen roepen daarnaast vragen op, bijvoorbeeld over de samenstelling van het 
Adviserend Panel. Ook de conclusie van Golden dat de federal agencies te weinig doen 
om input te krijgen van belangengroepen is interessant, gezien het gemaximeerde aantal 
marktpartijen in het Adviserend Panel. De samenstelling en omvang van het Adviserend 
Panel komen dan ook aan bod in de interviews.  
 
 
2.4  Onderbouwing onderzoeksmethoden  
 
Voor dit onderzoek zijn de originele NOPR’s, in dit geval de concepten van jaaragenda’s 
van de AFM, niet beschikbaar. Daarom maak ik gebruik van vergaderverslagen van het 
Adviserend Panel, waarbij ook staat vermeld wat de AFM doet met de reacties van de 
Panelleden, dus of de reacties tot wijzigingen leiden in de jaaragenda. Dat betekent dat 
gebruik wordt gemaakt van informatie ‘uit de tweede hand’ en dus niet direct uit eigen 
waarneming: de exacte en omvang en invulling van de wijziging kan niet worden 
beoordeeld. Daarom is gekozen voor een meer basale categorisering dan de methoden 
die Yackee hanteert, te weten een categorisering die bestaat uit meerdere gradaties.  
 
Hoe de in dit onderzoek gehanteerde categorisering exact vorm krijgt komt aan bod in 
paragraaf 2.4.1; in de daaropvolgende paragraaf wordt ingegaan op de interviews en de 
respondentenkeuze in het bijzonder. 
 
2.4.1  Documentatieanalyse 
 
Om een gestructureerde vergelijking te kunnen maken, is een categorisering 
aangebracht in de opmerkingen van de marktpartijen die in de verslagen te zien zijn. 
Iedere opmerking van de Panelleden wordt in één van de categorieën uit tabel 1 
geplaatst, om inzicht te krijgen in welke onderwerpen door Panelleden worden ingebracht 

                                                 
63 Yackee, 2005, p.104 
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en wat dus door deze organisaties het belangrijkst wordt gevonden. In dit onderzoek 
worden de termen ‘reactie’ en ‘opmerking’ door elkaar heen gebruikt. In beide gevallen 
betreft het hetgeen wat door Panelleden wordt ingebracht tijdens vergaderingen van het 
Panel bij het agendapunt betreffende de jaaragenda.  
 
 Categorie Inhoud 
1 Kosten Totale kosten AFM; kostenverdeling tussen markpartijen en 

overheid; administratieve lasten 
2 Taken AFM Aantal taken en aard van de taken van AFM m.b.t. andere 

toezichthouders & markt (zelfregulering); internationaal toezicht 
3 Proces  Omgang AFM met Panelleden; proces m.b.t. tijd en rol Panel 
4 Technisch Wettelijke en/of (begrotings)technische zaken 
5 Beleidsprioriteiten Prioriteiten op toezichtgebied voor komend jaar 
Tabel 1: Categorisering met inhoudelijke toelichting van opmerkingen over de jaaragenda 
 
De eerste categorie bevat opmerkingen over de totale begroting van de AFM, die voor 
76% worden betaald door de marktpartijen. Ook de kostenverdeling tussen 
marktpartijen en de overheid en opmerkingen over administratieve lasten voor onder 
toezicht staande ondernemingen vallen in deze categorie. In de tweede categorie zitten 
opmerkingen over de omvang van het aantal taken en de aard ervan, waarbij de 
discussie over de vraag of de AFM bepaalde taken op zich zou moeten nemen regelmatig 
terugkomt.  De derde categorie bevat onder meer opmerkingen over de wijze waarop de 
AFM met het Panel omgaat, de wijze waarop de vergaderingen van het Panel verlopen en 
de samenstelling van het Panel. In de vierde categorie zijn opmerkingen ondergebracht 
die onder meer gaan over wettelijke ontwikkelingen of die begrotingstechnisch van aard 
zijn; dat zijn dus geen vragen over de kosten zelf, maar bijvoorbeeld over gehanteerde 
berekeningssystemen. De vijfde en laatste categorie bevat logischerwijs opmerkingen 
over beleidsprioriteiten die de AFM stelt voor het komende jaar. Opmerkingen over tekst 
en lay-out van de jaaragenda worden weggelaten vanwege het gebrek aan relevantie 
voor mijn onderzoek. 
 
Per categorie wordt per Panelverslag bijgehouden hoeveel opmerkingen daarbinnen 
passen. Als een opmerking in twee categorieën past, wordt de opmerking niet 
gewaardeerd met 1 maar met 0,5 punt en zodoende verdeeld over twee categorieën.  
 
Omdat dit onderzoek zich richt op de jaaragenda, is de oktobervergadering van het Panel 
het meest relevant. Hierin wordt namelijk concreet gesproken over een concept van de 
jaaragenda en zodoende leveren de verslagen daarvan veel bruikbare informatie op. Om 
dezelfde reden zijn vooral de opmerkingen over beleidsprioriteiten, de kosten en het 
takenpakket van de AFM relevant, omdat deze zaken terugkomen in de jaaragenda en de 
definitieve begroting, waar de jaaragenda in verwerkt wordt. De verslagen van de 
meivergaderingen worden overigens ook behandeld; hierin wordt namelijk de eerste 
doorkijk besproken richting het concept van de jaaragenda. De behandeling van de 
meivergadering beperkt zich echter tot het categoriseren van de opmerkingen.  
 
De analyse van de verslagen van de oktobervergaderingen gaat een stap verder: daar 
wordt ook gekeken in welke gevallen de AFM het met de opmerkingen eens of oneens is 
en wat ze hiermee doet. Met andere woorden: bekeken wordt in hoeveel gevallen de 
opmerkingen van Panelleden leiden tot een aanpassing van de jaaragenda. De 
consultaties worden geanalyseerd ter ondersteuning van de andere analyses, omdat bij 
de consultaties ook andere stakeholders dan Panelleden input kunnen leveren. 
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De reacties van Panelleden en de omgangswijze daarmee van de AFM staan schematisch 
uitgewerkt in het vierde hoofdstuk van deze scriptie. Er wordt niet in het bijzonder 
gekeken naar van welke partijen de opmerkingen die tot een wijziging leiden afkomstig 
zijn. Dat komt door het, zoals in het vierde hoofdstuk duidelijk zal worden, beperkte 
aantal reacties dat daadwerkelijk tot een wijziging leidt. 
 
2.4.2  Interviews 
 
Dit onderzoek verschilt zoals gezegd in een aantal opzichten van de onderzoeken van 
Golden en Yackee. Een van deze verschillen is dat dit onderzoek een kwalitatieve 
exponent kent; na de documentatieanalyse zijn acht halfgestructureerde diepte-
interviews afgenomen. De keuze voor halfgestructureerde interviews komt voort uit het 
onderzoeksonderwerp; er worden namelijk uitspraken gedaan over invloedsrelaties. Al 
eerder stelden Bovens et al dat iedere uitspraak over invloed en macht aanvechtbaar is, 
zoals hierboven te lezen is. Invloedsrelaties zijn dan ook niet eenduidig en eenkennig. 
Halfgestructureerde diepte-interviews vormden daarom de beste optie, omdat ze de 
antwoorden opleveren op de vragen die zijn gebaseerd op de topics; daarnaast bieden ze 
de mogelijkheid voor interviewer en respondent onderwerpen te bespreken die 
gerelateerd zijn aan het onderwerp maar wellicht niet in de topiclijst zijn opgenomen. Dat 
kan aanvullende inzichten opleveren die bijdragen aan de onderbouwing van het 
antwoord op de centrale vraagstelling. 
 
De respondentenkeuze is gemaakt op basis van twee overwegingen. Ten eerste is het 
van belang om zowel respondenten van de AFM als van de Panelleden te hebben. Ten 
tweede is gestreefd naar een representatieve afspiegeling van het Adviserend Panel. Van 
de acht respondenten zijn er twee werkzaam bij de AFM, hoewel een van beide 
respondenten daar inmiddels is vertrokken. Een van de twee respondenten van de AFM 
hield zich bezig met de inhoudelijke jaaragenda, de andere respondent is 
verantwoordelijk voor de communicatie van de AFM en heeft zodoende veel contact met 
de Panelleden. De zes respondenten van de leden van het Adviserend Panel zijn verdeeld 
over meerdere sectoren, waarbij de verdeling is gehanteerd uit tabel 2, te vinden in het 
volgende hoofdstuk. Dat betekent dat er respondenten zijn geïnterviewd uit de 
effectenhandel en –bezit, het verzekeringswezen, pensioenfondsen, de accountancy en 
de financiële dienstverlening; ook is er iemand geïnterviewd van een van de twee 
Panelleden die opkomt voor het consumentenbelang.  
 
De topiclijst is samengesteld op basis van de literatuur van dit hoofdstuk, documenten 
van over de AFM en de resultaten van de documentatieanalyse. De volledige topiclijst is 
terug te vinden in de bijlagen. 
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3  De AFM en haar context 
 
 
Alvorens in het volgende hoofdstuk in te gaan op de onderzoeksresultaten, volgt in dit 
hoofdstuk een toelichting op de context van het onderzoek en elementen uit de centrale 
vraagstelling. Verschillende elementen uit de onderzoekscontext en de centrale 
vraagstelling vragen immers om een toelichting. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
is logischerwijs de eerste van deze elementen. Na een toelichting op deze organisatie en 
haar werkwijze, komt de jaaragenda van de AFM aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op 
het zogenaamde Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, kortweg Panel. 
De totstandkoming en samenstelling van het AP worden daarin geanalyseerd. Tot slot 
wordt, met de kennis van de organisatie en het orgaan, verduidelijkt waarom de AFM en 
het Panel relevante onderzoeksonderwerpen zijn. 
 
 
3.1  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de officiële toezichthouder op de financiële 
markten in Nederland. Hieronder worden de markten van sparen, lenen, beleggen en 
verzekeren verstaan. De AFM is opgericht in 2002, toen het toezicht op de financiële 
markten in Nederland op de schop ging. Ze is de opvolger van de Stichting Toezicht 
Effectenverkeer (STE), die vanaf 1988 de onafhankelijke toezichthouder op het 
effectenverkeer was. Het takenpakket van de AFM is echter uitgebreider dan dat van de 
STE. 
 
Het Ministerie van Financiën kwam in 2002 met de nota Herziening van het toezicht op 
de financiële marktsector, die leidde tot de oprichting van de AFM. Bij de reorganisatie 
van het toezicht werd toezicht niet meer sectoraal georganiseerd, maar verdeeld in 
prudentieel ofwel bedrijfseconomisch toezicht en gedragstoezicht. De Nederlandsche 
Bank (DNB) werd verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht en let dus op de 
soliditeit van financiële instellingen64. De AFM werd belast met het gedragstoezicht. 
Gedragstoezicht richt zich op “ordelijke en transparante financiële marktprocessen, 
zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten”65. 
Door deze belangrijke taak is de AFM zeer regelmatig zichtbaar in de media. Zo hebben 
zowel de overnamestrijd rond de ABN AMRO in 200766 als de commotie rond de 
gedeeltelijke afwikkeling van de aandelenlease-affaire van Dexia67 de media gedurende 
lange tijd beheerst. De AFM en DNB werken overigens nauw samen in het houden van 
toezicht. 
 
De statutaire doelstelling van de AFM is “het bevorderen van een ordelijk en transparant 
marktproces op de financiële markten, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en 
de bescherming van de consument”68. Deze algemene doelstelling is uitgewerkt in drie 
concrete doelstellingen: het bevorderen van toegang tot de markt, het bevorderen van 
de goede werking van de markt en het borgen van vertrouwen in de markt.  
 
De financiële markt trekt zich vanzelfsprekend weinig aan van landsgrenzen. Toezicht op 
de financiële markt is daarom ook internationaal steeds beter georganiseerd. De AFM 
werkt dan ook samen met Europese en Amerikaanse toezichthouders.  
 
 
 

                                                 
64 http://www.minfin.nl/nl/actueel/faq/Financi%C3%ABle+markten.html, 22 maart 2008 
65 Jaaragenda AFM 2007 
66 AFM grijpt in bij overnameslag ABN AMRO, in: AD, 14 mei 2007 
67 Conceptrapport AFM over aandelenbezit Dexia gereed, persbericht AFM, 28 september 2007 
68 Corporate Brochure AFM, p.5 
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3.1.1  Governance 
 
De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Dat betekent in dit geval dat ze valt 
onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, maar daaraan 
niet hiërarchisch ondergeschikt is, waardoor de minister niet kan ingrijpen in de 
uitvoeringstaken van de AFM69. Deze minister draagt de bestuursleden en de leden van 
de Raad van Toezicht van de AFM voor, waarna zij bij koninklijk besluit worden 
benoemd70. Daarnaast moet de minister statutenwijzigingen en de jaarlijkse begroting 
goedkeuren71. De AFM heeft van de wetgever de volledige verantwoordelijkheid gekregen 
voor de uitvoering van haar toezichtstaken en beschikt dus over veel autonomie ten 
opzichte van politiek Den Haag. 
 
De AFM hanteert zoveel mogelijk de begrotingssystematiek die is beschreven in de nota 
Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording, beter bekend als de VBTB-systematiek. 
Dat betekent dat de AFM duidelijk haar doelen opstelt en aangeeft welke middelen 
daarvoor ingezet worden, om de controle achteraf te vereenvoudigen72. Ook volgt ze - 
voor zover mogelijk in de publieke sector – de code-Tabaksblat73. Beide keuzes passen in 
de poging van de publieke sector om haar transparantie te bevorderen. 
 
3.1.2  Toezicht in de praktijk 
 
De AFM houdt toezicht op vier sectoren ofwel taakgebieden: financiële diensten en 
producten, kapitaalmarkt, financiële infrastructuur en integriteit74. Eerder was dit 
overigens nog beperkt tot de eerste drie taakgebieden. In 2005 is door een aantal 
wetswijzigingen en nieuwe wetten het takenpakket van de AFM uitgebreid, waardoor ook 
‘integriteit’ een volwassen taakgebied werd75. Hieronder valt het bestrijden van de 
georganiseerde misdaad op de financiële markt en andere illegale financiële activiteiten. 
Het toezicht dat de AFM uitoefent, wordt overigens grotendeels mogelijk gemaakt door 
de marktpartijen zelf; de marktpartijen dragen gezamenlijk een aandeel van 76% van de 
kosten van de AFM76. 
  
Indien de AFM op een van deze taakgebieden wil overgaan tot actie, begint ze altijd eerst 
een officieel onderzoek. Ze kent vier soorten onderzoek:  
▪ Regulier onderzoek (jaarlijkse algemene onderzoeken voor alle partijen op de markt); 
▪ Thematisch onderzoek (sectoraal of onderwerpgebonden onderzoek); 
▪ Incidenteel onderzoek (onderzoek naar één of een aantal instellingen op basis van 
signalen uit de markt); 
▪ Overvalonderzoeken (kort onderzoek om te bepalen of nader onderzoek nodig is)77. 
Mocht de AFM willen overgaan tot sanctionering, dan heeft ze daarvoor een aantal 
mogelijkheden. Ze kan een discrete of openbare waarschuwing geven, een instelling 
onder curatele plaatsen, vergunningen intrekken of weigeren, bestuurlijke boetes en 
dwangsommen opleggen of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie78. 
 
De AFM grijpt alleen in als dat echt nodig is; ze legt de verantwoordelijkheid voor goede 
marktwerking in beginsel bij de spelers op die markt79. Dat betekent dat ze toezicht 
houdt, maar principieel uitgaat van de zelfregulerende werking van de markt en de 
spelers daarop. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in haar opvatting over bescherming 

                                                 
69 Bovens et al, 2001, p.196 
70 Persbericht AFM: Hans Hoogervorst start als bestuursvoorzitter AFM, 17 september 2007 
71 Corporate Brochure AFM, p.13 
72 Noordegraaf, 2004, p.139 
73 Beleid en prioriteiten AFM - periode 2007-2009, p.6 
74 Jaaragenda 2007 AFM, pp.6-7 
75 Jaaragenda 2005 AFM, pp.7-9; Jaaragenda  2007 AFM, p.7 
76 Interview respondent 4 
77 Corporate Brochure AFM, p.9 
78 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=1052, 23 maart 2008 
79 Jaaragenda 2007 AFM, p.4 
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van de consument. De AFM expliciteert dat het niet haar taak is om de consumenten te 
beschermen, maar om de consument in de gelegenheid te stellen een goede afweging te 
maken door bijvoorbeeld informatievoorziening op peil te houden80. 
 
3.1.3  Organisatiestructuur 
 
De AFM kent een driehoofdig bestuur, dat gecontroleerd wordt door de Raad van 
Toezicht. Het bestuur stuurt de drie directeuren aan. Gedrieën geven zij leiding aan de 
circa 450 medewerkers die de AFM telt. 
 
Sinds 2003 zijn voorbereiding en toezicht van elkaar gescheiden in de 
organisatiestructuur. Daarom is in het organigram van de AFM (zie bijlage 1) een 
onderscheid te zien tussen de pijlers toezichtvoorbereiding en toezichtuitvoering. De 
derde en laatste pijler betreft de bedrijfsvoering van de AFM, waarin diverse afdelingen 
te onderscheiden zijn die vaak als stafafdelingen worden gezien81.  
 
Onder voorbereiding van toezicht vallen de afdelingen beleid, strategische analyse en 
internationale coördinatie. Ook de voorbereiding op nieuwe verantwoordelijkheden en 
taken van de AFM vond plaats in deze pijler; inmiddels zijn al deze nieuwe taken 
geïmplementeerd en dus terug te vinden in de pijler van de toezichtuitvoering. 
 
 
3.2  De jaaragenda van de AFM 
 
De AFM brengt sinds 2004 ieder jaar een jaaragenda uit. Deze jaarlijkse notitie maakt 
deel uit van het project ‘governance’ van de AFM, ingezet in 2003 om haar externe 
verantwoording te verbeteren82. In de jaaragenda staan de beleidsvoornemens van de 
toezichthouder. Er wordt per taakgebied (zie hierboven) aangegeven waar de prioriteiten 
van de organisatie liggen, waarom deze keuzes zijn gemaakt en wat de nieuwe 
ontwikkelingen zijn. Door het aangeven van de beleidsprioriteiten kan de AFM aangeven 
wat de buitenwereld, in het bijzonder haar groep stakeholders, kan verwachten van de 
toezichthouder en wat zoal gaat veranderen ten opzichte van voorgaande jaren.  
 
De AFM legt het concept van de jaaragenda sinds eind 2004 (dus de jaaragenda van 
2005) jaarlijks als deel van de begroting voor aan een aantal stakeholders, waaronder 
het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. De totstandkoming van het 
concept van jaaragenda is een intern proces van de AFM. Op basis van ontwikkelingen in 
wetgeving en ontwikkelingen in de markt die worden opgemerkt, wordt een document 
opgesteld. Inzicht in marktontwikkelingen wordt door de AFM, behalve door haar eigen 
kennis daarvan, onder meer opgedaan door gesprekken met de verschillende 
marktpartijen (consultaties). Vergaderingen van het Panel maken deel uit van deze 
consultaties; in de vergadering van mei vraagt de AFM de Panelleden om input, om in de 
vergadering van oktober een compleet concept te kunnen voorleggen aan het Panel83.  
 
De AFM maakt overigens ook buiten de vorming van de jaaragenda veel gebruik van 
consultaties, door middel van verschillende commissies en gesprekken met mensen van 
uiteenlopende belanghebbende organisaties. De AFM beschouwt dit als “een proces van 
verantwoording en terugkoppeling dat voortdurend ingrediënten oplevert voor 
organisatieverbetering”84. De AFM ziet transparantie, zowel na als voorafgaand aan het 
uitvoeringsproces, als een plicht voor publieke organisaties85. Dat geldt voor meer 
verzelfstandigde publieke organisaties, zoals de Belastingdienst. Deze organisatie heeft 

                                                 
80 Corporate Brochure AFM, p.6 
81 Organigram AFM, versie 6 april 2007 
82 Jaaragenda 2004, april 2004, p.4 
83 Interview respondent 2 en 3 
84 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=1227, 25 maart 2008 
85 Jaaragenda 2004, april 2004, p.4 
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voor de controle van belastingaangiften over 2007 al aangekondigd specifiek te letten op 
tweede huizen en vermogen in het buitenland. 
 
 
3.3  Externe stakeholders en het Adviserend Panel (Panel) 
 
Een aantal stakeholders maakt deel uit van het Adviserend Panel van 
vertegenwoordigende organisaties. Dit Panel bestaat uit marktorganisaties die belang 
hebben bij de AFM en haar toezichtvoornemens en –uitvoering. Bij de herziening van het 
toezicht op de financiële markten in 2003 is het Panel ingesteld. In de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) is officieel vastgelegd dat de AFM advies vraagt bij bepaalde 
beslissingen. Zo voert de AFM voert geen algemeen verbindende voorschriften in voordat 
“hij een daarvoor in aanmerking komende representatieve vertegenwoordiging van onder 
zijn toezicht staande ondernemingen heeft geraadpleegd”86. De AFM vraagt echter ook 
advies over andere beslissingen dan algemeen verbindende voorschriften. 
 
De Panelleden worden in de halfjaarlijkse vergaderingen geïnformeerd over zaken als de 
jaaragenda, de begroting en het jaarverslag. Ook kunnen ze daar adviezen geven en 
suggesties aandragen met betrekking tot deze documenten87. Het Panel telt twintig 
leden. Dit zijn voornamelijk verenigingen van bedrijven (zoals brancheverenigingen) of 
individuele ondernemingen, zodat een grote representativiteit aanwezig lijkt te zijn. De 
officiële lijst van de leden van het Adviserend Panel van vertegenwoordigende 
organisaties staat hieronder weergegeven. 
 
▪  Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) 
▪  Euronext Amsterdam N.V.  
▪  NBVA (brancheverenigingen van onafhankelijke assurantie- en financiële adviseurs) 
▪  Nederlandse Vereniging van Assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA)  
▪  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
▪  Association of Proprietary Traders (APT) 
▪  Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs (VV&C) 
▪  Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPf) 
▪  Unie van Beroepspensioenfondsen (UVB) 
▪  Verbond van Verzekeraars (VvV) 
▪  Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VVB) 
▪  Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) 
▪  Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA) 
▪  Vereniging van Effectenbezitters (VEB) 
▪  Vereniging Eigen Huis (VEH) 
▪  Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)    
▪  Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) 
▪  Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) 
▪  Stichting Platform Teak (Commissionairs en makelaars in effecten)  
▪  SRA (overkoepelend orgaan voor accountantskantoren)88 
 
Twee ministeries zijn officieel toehoorders bij de Panelvergadering: de ministeries van 
Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat de AFM een ZBO is en dus 
beschikt over veel autonomie ten opzichte van politiek en ambtelijk Den Haag, zijn deze 
ministeries uitgesloten van expliciete en officiële bemoeienis met de jaaragenda tijdens 
de bijeenkomsten van het Panel. Het is goed mogelijk dat deze ministeries informeel wel 
invloed uitoefenen, maar daarover zal ik geen uitspraak doen; het is niet eenvoudig om 
dit te meten, maar belangrijker is dan het onderzoek zich niet op deze organisaties richt 
omdat ze geen lid zijn van het Panel.   
 
                                                 
86 Wet op het financieel toezicht (Wft), artikel 1:28, lid 1 
87 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=1227, 25 maart 2008 
88 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=4392, 25 maart 2008 
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De lijst van Panelleden beschouwend, is het veilig om te stellen dat het bedrijfsleven het 
meest nadrukkelijk vertegenwoordigd is. Vijf van de twintig leden behartigen de 
belangen van effectenhandel en –bezit, vier van de twintig leden houden zich bezig met 
de AFM namens de verzekeringsbranche en zowel de accountantsbranche als de 
pensioenfondsen worden vertegenwoordigd door drie leden. Zowel banken als 
vermogensbeheerders zien zichzelf vertegenwoordigd door één Panellid. Dat brengt het 
aantal Panelleden dat zich sterk maakt voor commerciële actoren op de financiële markt 
op achttien van de twintig leden, ofwel 90%. Consumenten hebben een aanzienlijke 
minderheidspositie met twee vertegenwoordigende leden ofwel 10% van het Panel. Deze 
leden zijn afkomstig van de VEB en de VEH. De samenstelling van en verhoudingen 
binnen het Panel zijn hieronder schematisch weergegeven. 
 

Panellid Sector Commercieel belang Consumentenbelang 
DUFAS Effectenhandel en -bezit X  
Euronext Amsterdam N.V. Effectenhandel en -bezit X  
NBVA Verzekeringswezen X  
NVA Verzekeringswezen X  
NVB Bankwezen X  
APT Effectenhandel en -bezit X  
VV&C Vermogensbeheer X  
OPf Pensioenfondsen X  
UVB Pensioenfondsen X  
Verbond van Verzekeraars Verzekeringswezen X  
VVB Pensioenfondsen X  
VEUO Effectenhandel en -bezit X  
NIVRA Accountancy X  
VEB Effectenhandel en -bezit  X 
VEH Woningmarkt  X 
VFN Bankwezen / dienstverlening X  
NOvAA Accountancy X  
NVGA Verzekeringswezen X  
Stichting Platform Teak Effectenhandel en -bezit X  
SRA Accountancy X  
    
Totaal: 20 (100%)  Totaal: 18 (90%) Totaal: 2 (10%) 
Tabel 2: Schematische weergave samenstelling van en verhoudingen binnen Adviserend Panel 
 
Zoals gesteld, betalen de onder toezicht staande ondernemingen ruim drie kwart van de 
kosten die de AFM jaarlijks maakt. Niet alle Panelleden hebben overigens een betalende 
achterban; dat geldt bijvoorbeeld voor organisaties die de consumentenbelangen 
vertegenwoordigen. 
 
3.3.1  Totstandkoming van het Adviserend Panel    
 
De AFM mag volgens de Wft zoals gezegd geen algemeen verbindende voorschriften 
invoeren alvorens overleg gehad te hebben met een representatieve vertegenwoordiging 
van marktpartijen, maar ze maakt ook gebruik van deze vorm van overleg bij 
andersoortige beslissingen zoals beleidskeuzes.  Deze  representatieve 
vertegenwoordiging heeft vorm gekregen in het Adviserend Panel, dat dus een wettelijke 
basis heeft sinds de invoering van de Wft. Bij de totstandkoming van de daadwerkelijke 
lijst met organisaties, veelal brancheorganisaties, die lid zijn van het Panel heeft de AFM 
een eigen keuze kunnen maken. Daarbij is door de AFM “gezocht naar de partijen die de 
meest representatieve vertegenwoordiging konden zijn van de partijen op wie wij 
toezicht houden”89.  
 
Op basis van de interviews kan worden gesteld dat de meeste marktpartijen de 
afspiegeling van de financiële markten in het Panel in orde vinden. Dat betekent dat het 
Panel wordt gezien als representatief orgaan. De op het oog onevenredige verdeling over 
de verschillende sectoren is te verklaren door de verschillen in organisatiegraad tussen 

                                                 
89 Interview respondent 2 en 3 
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de verschillende sectoren. Zo is het bankwezen vrijwel volledig georganiseerd in de NVB 
en de VFN, terwijl pensioenfondsen in Nederland zijn georganiseerd in drie 
brancheorganisaties. Een aantal organisaties is pas later bij het Panel gekomen; dit heeft 
te maken gehad met wettelijke ontwikkelingen, waardoor de AFM nieuwe toezichtstaken 
kreeg, of met de keuze van de AFM bepaalde partijen uit te nodigen (in het geval van de 
consumentenorganisaties). 
 
 
3.4  Relevantie van de jaaragenda en het Adviserend Panel 
 
De AFM kan onmogelijk toezicht houden op de gehele financiële markt, omdat deze 
daarvoor te omvangrijk, dynamisch en complex is. Ze moet dus prioriteiten stellen en 
zich richten op bepaalde onderdelen van die markt of vraagstukken die om welke reden 
dan ook urgent zijn. Die prioriteiten geeft de AFM weer in de jaaragenda. Deze 
jaaragenda vormt voor haar stakeholders, in het bijzonder voor de marktpartijen, een 
belangrijke informatiebron en zorgt voor de zo vurig nagestreefde transparantie. Het 
document biedt een jaarlijks kijkje in de beleidskeuken van de AFM, waarmee de 
jaaragenda geschikt is als handvat voor het onderzoek. 
 
De AFM maakt als gezegd veel gebruik van consultaties, die worden gezien als een 
doorlopende mogelijkheid voor organisatieverbetering. Consultatie vindt ook plaats bij de 
jaaragenda, die in conceptvorm aan marktpartijen wordt voorgelegd – waaronder het 
Panel. Dat is dus niet de enige groep stakeholders die input geeft over de jaaragenda. 
Ook is het onmogelijk om uit te sluiten dat stakeholders, al dan niet lid van het Panel, 
ook buiten bijeenkomst van het Panel om invloed uitoefenen of een poging daartoe 
ondernemen. De keuze voor het Panel is echter gemaakt omdat het een officieel orgaan 
is, wat ook naar buiten wordt gecommuniceerd door de AFM90. De daadwerkelijke invloed 
van het Panel op de vorming van de jaaragenda vormt om deze redenen een relevant 
onderzoeksonderwerp. 
 
 
3.5  AFM en Adviserend Panel: terug naar de literatuur 
 
De AFM is een jonge toezichthouder met een uitgebreid takenpakket. Ze voert haar taken 
uit om het algemeen belang te dienen. Dit algemeen belang bestaat volgens Deborah 
Stone alleen als de samenleving wordt bekeken aan de hand van het polismodel. Ook 
macht bestaat alleen in dit model91. Ook volgens de literatuur is het dus goed mogelijk 
dat verschillende partijen macht aanwenden om invloed uit te oefenen binnen en op de 
AFM. 
 
De AFM neemt in Nederland het gedragstoezicht voor haar rekening, waar DNB belast is 
met het prudentieel toezicht. De scheiding van deze twee taken bestaat sinds de 
herziening van het financieel toezicht in 2002. James Q. Wilson stelt dat autonomie 
bereikt kan worden als een organisatie een niche vindt om in te functioneren, hoewel 
volledige autonomie onhaalbaar is92. Bij de herziening van het financieel toezicht in 
Nederland is deze niche min of meer voor de AFM gecreëerd, zonder dat ze deze zelf 
moest zoeken. Ze heeft wel zelf haar weg gevonden en zichzelf gepositioneerd in de 
markt, zoals in het vijfde hoofdstuk van deze scriptie nog zal terugkomen.  
 
Overigens geeft Wilson aan dat er een aantal vuistregels is voor de leiddinggevende van 
een organisatie bij het zoeken van een niche en zo autonomie te bereiken, die in het 
theoretisch kader reeds zijn genoemd93. Twee van deze vuistregels zijn opvallend in het 
licht van de AFM en het financieel toezicht in Nederland. Ten eerste is daar volgens 

                                                 
90 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=4391, 25 maart 2008 
91 Stone, 2002, p.33 
92 Wilson, 1989, p.188 
93 Wilson, 1989, p.189 



Jorrit Linders  Augustus 2008 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Eindscriptie Bestuur en Beleid – Open luiken in het publieke domein 

33

Wilson de vuistregel dat gestreden moet worden tegen organisaties die dezelfde taken 
uitvoeren. Hierover zou gezegd kunnen worden dat DNB niet exact dezelfde taken 
uitvoert, waarmee deze vuistregel alsnog juist zou zijn. Er is echter ook een vuistregel 
die aangeeft dat langdurige samenwerkingen, ook wel joint ventures genoemd, met 
andere organisaties die actief zijn in dezelfde sector, moeten worden vermeden. Dit is 
opvallend, aangezien de AFM nauw samenwerkt met DNB, de andere toezichthouder uit 
dezelfde sector. Wilson richt zich in zijn boek weliswaar op autonomie ten opzichte van 
publieke organisaties, maar de AFM werkt inmiddels door middel van het Adviserend 
Panel relatief nauw samen met private partijen uit de markt. Het ligt voor de hand dat 
Wilson dat niet zou toejuichen; het is immers bedreigend voor de autonomie! Of deze 
samenwerkingen in de praktijk leiden tot een aantasting van de autonomie van de AFM, 
wordt duidelijk in de twee volgende hoofdstukken. 
 
Een herstructurering van aard en omvang zoals de herziening in het financieel toezicht in 
Nederland past volgens Deborah Stone bij een roep om verschuiving van de macht, zoals 
in het in het tweede hoofdstuk al aangehaald: “A call to restructure is always a bid to 
reallocate power”94. Deze uitspraak klopt in de casus van het financieel toezicht in het 
bijzonder, omdat Stone verandering van lidmaatschap van besluitvormende organen als 
een belangrijke manier ziet om macht te verschuiven95. In het geval van de herziening 
van het financieel toezicht, waarin de Wft een centraal element vormt, is inspraak door 
marktpartijen zelfs verankerd in de wet. De marktpartijen worden dus deel van de 
‘besluitvorming’, alhoewel ze geen instemmingsrecht hebben; de reacties houden de 
status van advies. 
 
De AFM brengt ieder jaar een jaaragenda uit, waarin de beleidsprioriteiten voor het 
komende jaar worden vastgelegd. Het Adviserend Panel bespreekt het concept van de 
jaaragenda in haar vergaderingen, waardoor de Panelleden de kans krijgen invloed uit te 
oefenen op het document. Stone ziet behalve verandering van lidmaatschap van 
besluitvormende organen, ook in wijziging van grootte van deze organen een belangrijk 
middel voor machtsverschuiving96. De samenstelling en omvang van het Adviserend 
Panel komen verder aan de orde in het vijfde hoofdstuk, naar aanleiding van de 
interviews. 
 
In het Adviserend Panel is sprake van wat Stone beschrijft als substantive 
representation, omdat de Panelleden een geregistreerde achterban hebben. Het betreft 
immers veelal brancheorganisaties, of andersoortige organisaties met een groot aantal 
leden. Aangenomen mag dus worden dat zij de beleidsideeën en –doelen nastreven die 
de achterban voorstaat. Bij descriptive representation wordt gebruikt gemaakt van een 
persoon uit een bepaalde groep, waarvan wordt aangenomen dat de gehele groep door 
deze persoon vertegenwoordigd wordt. Dat hiervan geen sprake is, blijkt wel uit het feit 
dat er drie organisaties zijn die de pensioenfondsen vertegenwoordigen, ondanks dat hun 
belangen nauwelijks verschillen97. 
 
De literatuur over autonomie van publieke organisaties richt zich hoofdzakelijk op 
autonomie ten opzichte van andere bestuurlijke niveaus of andere publieke organisaties. 
Over de invloed van externe stakeholders op zelfstandige publieke organisaties is meer 
bekend. De bekendste onderzoeken zijn uitgelicht in het tweede hoofdstuk, het 
theoretisch kader van deze eindscriptie. Op basis van een documentatieanalyse en acht 
interviews met diverse respondenten worden uitspraken gedaan over het de situatie met 
betrekking tot de AFM, te weten de invloed van het Adviserend Panel op de jaaragenda.  
 
 

                                                 
94 Stone, 2002, p.355 
95 Stone, 2002, p.355-363 
96 Stone, 2002, p.363-368 
97 Interview respondent 7 
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4  Onderzoeksresultaten 
 
 
Het Adviserend Panel vergadert twee maal per jaar, in mei en oktober. Deze 
vergaderingen hebben een maximale lengte van drie uur. In de meivergadering staat de 
eerste doorkijk naar het daaropvolgende jaar op de agenda. Hierin wordt van gedachten 
gewisseld over beleidsprioriteiten van het volgende jaar, die opgenomen zouden kunnen 
of moeten worden in de jaaragenda. Er staat dan nog niets op papier. Bij de 
oktobervergadering is dat wel het geval; er ligt dan een concept-jaaragenda. Daar wordt 
concreet over gepraat. Veelal zijn dat informatieve vragen of inhoudelijke opmerkingen 
over de agenda en de prioriteiten die daarin verwerkt zijn. Panelleden kunnen in beide 
vergaderingen input leveren, waar de AFM serieus op moet ingaan en dus inhoudelijk op 
reageert. In de openbare vergaderverslagen van het Panel staat te lezen welk Panellid 
wat opmerkt en wat de reactie van de AFM is. 
 
In de volgende paragrafen wordt schematisch weergeven waar de opmerkingen van 
Panelleden over de jaaragenda’s van 2005, 2006 en 2007 zich op richtten. Daarnaast 
wordt in beeld gebracht hoeveel van deze opmerkingen leidden tot een aanpassing van 
het document. Deze analyse is gemaakt op basis van openbare verslagen van 
vergaderingen van het Panel en, indien beschikbaar, resultaten van consultaties over de 
jaaragenda’s. Vervolgens wordt op basis van de analyse de eerste deelvraag van het 
onderzoek beantwoord, die centraal staat in dit hoofdstuk. 
 
Geconstateerd kan worden dat veel van de reacties op de jaaragenda van Panelleden 
gericht zijn op de kosten van de AFM, wat onder meer te maken heeft met het feit dat 
vele reacties op welke wijze dan ook gevolgen hebben voor of in verband staan met de 
kosten van het toezicht. Daarnaast is te zien dat slechts weinig reacties en opmerkingen 
van Panelleden leiden tot een aanpassing van de jaaragenda. 
 
 
4.1  Analyse van de jaaragenda’s 
 
In 2004 bracht de AFM voor het eerst haar jaaragenda naar buiten. Vanaf het 
verschijnen van de eerste jaaragenda hebben zowel de agenda als de verslaglegging en 
raadpleging van marktpartijen zich snel ontwikkeld en verbeterd. Vanaf de versie van het 
jaar erop, de jaaragenda 2005, is de jaaragenda in conceptvorm ook voorgelegd aan de 
Panelleden; daarover is dus gesproken in Panelvergadering van oktober 2004. In de 
jaaragenda 2005 staat overigens slechts dat de concept-jaaragenda is voorgelegd aan 
‘stakeholders’; pas in de jaaragenda 2006 staat het Adviserend Panel als orgaan expliciet 
genoemd98. 
 
4.1.1  Jaaragenda 2005 
 
Vanzelfsprekend komt eerst de jaaragenda 2005 aan de orde. Het jaar 2005 was voor de 
AFM een belangrijk en bijzonder druk jaar, omdat een aantal nieuwe toezichttaken in 
gang moest worden gezet na een flinke voorbereidingsperiode. Daarnaast werd naar 
aanleiding van een onderzoek door de Algemene Rekenkamer een kernproject opgezet, 
om de aanbevelingen te implementeren. Ook waren de voorbereidingen voor een 
universitaire leerstoel Financieel Gedragstoezicht in volle gang, die in 2005 gestalte zou 
moeten krijgen99. 
 
Voor de volledigheid zijn de onderwerpen uit de definitieve (gepubliceerde) jaaragenda 
hieronder op een rij gezet, waaruit ook blijkt dat de AFM in 2005 vele toezichtwetten en 
–taken in voorbereiding had: 

                                                 
98 Jaaragenda 2006 AFM, p.2 
99 Jaaragenda 2005 AFM, pp.5-6 
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 Toezichtvoorbereiding 
• Wet financiële dienstverlening (Wfd), waaronder: Toezicht beleggingsobjecten 
• Wet toezicht accountantsorganisaties 
• Wet toezicht financiële verslaglegging (Wftv) 
• Wetsvoorstel implementatie richtlijn Marktmisbruik 
• Wetsvoorstel implementatie Prospectusrichtlijn 
  
 Toezichtuitvoering 
• Thematische onderzoeken 
• Effecten- en beleggingsinstellingen 
• Markten en Beurzen 
• Clearing, Settlement, Depositary en Payment Systems 
• Illegale Financiële Activiteiten 
• Consument 
• Witwassen 
• FEC 
 
 Bedrijfsvoering 
• Opleidingsplan 
• Digitalisering 
 
Over de jaaragenda 2005 zijn, in tegenstelling tot de jaren erna, geen resultaten van een 
consultatie bekend. Wel kwam het Panel twee keer bijeen en in deze bijeenkomsten is 
ook over de jaaragenda gesproken. Het Panel was overigens nog niet wettelijk verankerd 
in 2005; dit was zoals hierboven gesteld pas het geval sinds de Wft haar intrede deed in 
januari 2007. Dat het Panel al bestond, overigens in een andere samenstelling dan de 
huidige, was omdat de AFM hieraan toen al waarde hechtte en zo proactief kon reageren 
op de in voorbereiding zijnde Wft. In het volgende hoofdstuk wordt hierop dieper 
ingegaan. 
 
Tijdens de Panelvergadering van mei 2004 wordt vooruitgeblikt naar de begroting van 
2005. De begroting 2005 staat als vijfde punt geagendeerd100. Het gaat om een 
vooruitblik, waarbij de Panelleden werd gevraagd om input voor de jaaragenda te 
leveren. Daarom kan er geen sprake zijn van opmerkingen die tot aanpassingen van een 
document leiden. Wel geeft het verslag relevante informatie over de richting van de 
input. In tabel 3 wordt duidelijk dat de leden zich hoofdzakelijk richten op de kosten van 
de AFM. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen 
1 Kosten 5 
2 Taken AFM 1 
3 Proces  2 
4 Technisch 2 
5 Beleidsprioriteiten - 
 Totaal 10 
Tabel 3: Categorisering van opmerkingen Panelleden in meivergadering 2004 
 
Het verslag van de oktobervergadering van het Panel in 2004 laat een groter aantal 
opmerkingen over de jaaragenda 2005 zien dan dat van de meivergadering (agendapunt 
5)101. Dat is niet onlogisch, aangezien er een concreet document in concept voorlag. De 
categorisering in tabel 4 toont een vergelijkbaar beeld: opmerkingen over de kosten 
domineren en zijn goed voor ruim de helft van de inbreng van de leden. Wel is er 

                                                 
100 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 27 mei 2004, pp.5-7 
101 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 21 oktober 2004, pp.4-8 
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aanzienlijk meer aandacht voor de taakopvatting en de aard van de taken van de AFM. 
Slechts één van de achttien opmerkingen richt zich op de beleidsprioriteiten. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen Aanpassingen 
1 Kosten 9,5 1 
2 Taken AFM 4 1 
3 Proces  1,5 - 
4 Technisch 2 - 
5 Beleidsprioriteiten 1 - 
 Totaal 18 2 
Tabel 4: Categorisering van opmerkingen leden Panelleden in oktobervergadering 2004 
 
Opvallend is dat slechts twee van de achttien opmerkingen leidden tot een aanpassing 
van het concept van de jaaragenda. Bij de zestien andere opmerkingen deelde de AFM 
beargumenteerd mee waarom zij een suggestie niet zou volgen, betrof het een 
inhoudelijke vraag aan de aanwezige medewerkers van de AFM en/of werd afgesproken 
een onderwerp op een ander moment bilateraal af te handelen. 
 
4.1.2  Jaaragenda 2006 
 
De jaaragenda van 2006 is zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al vermeld de eerste 
jaaragenda van de AFM waarin expliciet wordt geschreven dat het document is 
voorgelegd aan het Panel102. De definitieve jaaragenda 2006 bestaat uit onderstaande 
elementen.  
 
 Toezichtvoorbereiding 
• Wet financieel toezicht (Wft) 
• CESR (Committee of European Securities Regulators) 
• MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 
• Pensioenwet (PW) 
• Komst van de Consumentenautoriteit (CA) 
• Komst van de Zorgautoriteit (NZa) 
• Kosten-batenanalyse van wetten 
• Risico- en bijdragegedreven inzet van middelen (inzetten op risicogebieden markt) 
• Van ‘rule based’ naar ‘principle based’ toezicht 
• Uitwerken van nieuwe toezichtideeën 
 
 Implementatie 
• Wet financiële dienstverlening (Wfd) 
• Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 
• Wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv) 
• Implementatie richtlijn Marktmisbruik 
 
 Toezichtuitvoering 
• Toezicht op effecteninstellingen en beleggingsinstellingen 
• Toezicht op markten en beurzen 
• Toezicht op emissies en openbare biedingen 
• Bestrijding van illegale financiële activiteiten 
• Positie van de consument 
 
 Bedrijfsvoering 
• Bevorderen van kwaliteit 
• Bevorderen van efficiency 
• Reductie van de administratieve en nalevinglasten 
• AFM-brede Prestatie Indicatoren (hoofd- en subindicatoren) 

                                                 
102 Jaaragenda 2006 AFM, p.2 
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In vergelijking met de jaaragenda van 2005 valt direct op dat onder het kopje 
‘toezichtvoorbereiding’ minder wetten te zien zijn. Toezicht op het grootste deel van de 
wetten is in 2005 dus in gang gezet. In de meivergadering van het Panel in 2005 is de 
jaaragenda 2006 voor het eerst besproken, als zevende agendapunt103. Bij deze 
vergadering vallen slechts vijf opmerkingen te noteren over de jaaragenda 2006 van de 
AFM, de helft van het aantal opmerkingen in de meivergadering van 2004 over de 
jaaragenda van 2005. Deze opmerkingen zijn ook nog eens verdeeld over vier 
categorieën. Dat levert schematisch het beeld van tabel 5 op. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen 
1 Kosten 1,5 
2 Taken AFM 1,5 
3 Proces  - 
4 Technisch 1 
5 Beleidsprioriteiten 1 
 Totaal 5 
Tabel 5: Categorisering van opmerkingen Panelleden in meivergadering 2005 
 
In de oktobervergadering van 2005 ligt de jaaragenda van 2006 in conceptvorm klaar; 
deze werd als vijfde agendapunt besproken104. Opnieuw is er hoofdzakelijk aandacht voor 
de kosten van de AFM: de helft van de opmerkingen richt zich op dit aspect, zoals tabel 6 
duidelijk maakt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat ook veel inhoudelijke 
punten die gemaakt worden door Panelleden, gevolgen hebben voor of in verband staan 
met de kosten van de AFM. Zodoende is het onvermijdelijk regelmatig een opmerking 
voor de helft in de categorie ‘kosten’ te plaatsen. Ten opzichte van de 
oktobervergadering van 2005 is er veel minder aandacht voor de taken van de AFM; 
daarentegen zijn zowel absoluut als relatief meer opmerkingen van de Panelleden gericht 
op de beleidsprioriteiten. 
 
Opmerkelijk is dat geen van de veertien opmerkingen die door Panelleden zijn gemaakt 
over de jaaragenda 2006 leidt tot een aanpassing van het document door de AFM. Een 
van de redenen daarvoor is dat veel opmerkingen van Panelleden werden doorgeschoven 
door een gebrek aan (voldoende) beschikbare informatie.  
 
 Categorie Aantal opmerkingen Aanpassingen 
1 Kosten 7 - 
2 Taken AFM 1 - 
3 Proces  1 - 
4 Technisch 2,5 - 
5 Beleidsprioriteiten 2,5 - 
 Totaal 14 - 
Tabel 6: Categorisering van opmerkingen Panelleden in oktobervergadering 2005 
 
De jaaragenda 2006 is de eerste agenda waarover een consultatie plaatsvindt, of de 
eerste jaaragenda waarvan de consultatie wordt gepubliceerd. Deze consultatie is breder 
dan alleen uitgevoerd onder Panelleden; het is waarschijnlijk dat hier niet alle Panelleden 
aan hebben deelgenomen en dat ook organisaties buiten het Panel hier hun input hebben 
geleverd.  De consultatie jaaragenda 2006 levert ook interessante resultaten op, ondanks 
dat de resultaten ‘slechts’ vier opmerkingen van stakeholders laten zien; het betreft een 
zeer korte uitwerking van een consultatie, waarvan de omvang niet bekend is. Daarnaast 
zijn de stakeholders blijkens het verslag over het algemeen positief over de jaaragenda 

                                                 
103 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 19 mei 2005, pp.6-7 
104 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 13 oktober 2005, pp.3-7 
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2006, waardoor er minder aanleiding is voor kritische opmerkingen105. Tabel 7 geeft een 
beeld van de opmerkingen uit de consultatie jaaragenda 2006. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen Aanpassingen 
1 Kosten - - 
2 Taken AFM 2 2 
3 Proces  - - 
4 Technisch 1 - 
5 Beleidsprioriteiten 1 - 
 Totaal 4 2 
Tabel 7: Categorisering van opmerkingen stakeholders in consultatie jaaragenda 2006 
 
Evenals in de oktobervergadering in 2004 is er in deze consultatie veel aandacht voor de 
taken van de AFM. Opvallend is dat beide opmerkingen over de taken ook daadwerkelijk 
leiden tot aan aanpassing van de jaaragenda 2006.  
 
4.1.3  Jaaragenda 2007 
 
De jaaragenda 2007 bewijst dat de jaaragenda’s van de AFM een sterke ontwikkeling 
doormaken. De agenda lijkt ‘volwassener’, omdat ze breder van opzet is een duidelijkere 
structuur heeft dan de vorige agenda’s. Zo is er een heldere hoofdstukindeling en zijn de 
plannen op het gebied van toezichtuitvoering in de jaaragenda uitgespitst per 
taakgebied. Inhoudelijk sluit de jaaragenda 2007 sterk aan op de jaaragenda 2006. 
 
De definitieve jaaragenda 2007 kent volgende elementen: 
 
 Toezichtvoorbereiding 
• Wet financieel toezicht (Wft) 
• MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 
• Regelgeving in toenemende mate ‘principle based’ 
• Evaluatie van bestaande regelgeving (kosten-batenanalyse, zie 2006) 
• Doelmatige en effectieve inzet van toezicht 
• Risico- en bijdragegedreven inzet van middelen 
• Uitwerken van nieuwe toezichtideeën 
 
 Implementatie 
• Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) 
• Wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv) 
• Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) 
• Pensioenwet (Pw) 
• Wet op het financieel toezicht (Wft) 
 
 Toezichtuitvoering 
- Taakgebied 1: Financiële diensten en producten 
• Toezicht op effecteninstellingen en beleggingsinstellingen 
• Toezicht Financiële Dienstverlening (Wfd per 1 januari 2007 onderdeel van Wft) 
• Toezicht op beleggingsobjecten 
• Positie van de consument 
• Toezicht op informatieverstrekking 
• Beleggingsverzekeringen 
- Taakgebied 2: Kapitaalmarkt 
• Toezicht op emissies en openbare biedingen 
• Toezicht op marktmisbruik 
- Taakgebied 3: Financiële infrastructuur 
• Toezicht op markten en beurzen 
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- Taakgebied 4: Integriteit 
• Bestrijding van illegale financiële activiteiten 
• Preventie en bestrijding van integriteitsschendingen 
 
 Bedrijfsvoering 
• Bevorderen van kwaliteit 
• Bevorderen van doelmatigheid (efficiency) 
• Kostenreductie en beheersing 
• Personeel 
• Speciale aandacht voor AFM-brede Prestatie Indicatoren 
 
In mei 2006 vergadert het Panel als zevende agendapunt over de begroting 2007, 
waarbij de AFM vroeg om suggesties van de leden voor dit document106. Direct valt op 
dat er slechts twee opmerkingen zijn gemaakt in deze doorkijk naar volgend jaar. Dit lijkt 
dus een trend; in de meivergadering van 2004 zijn dit nog tien opmerkingen, terwijl dat 
aantal in 2005 al halveert naar vijf. Een tabel voor deze twee opmerkingen is wellicht wat 
teveel van het goede, maar voor de volledigheid is de richting van de opmerkingen over 
de begroting en jaaragenda 2007 in de meivergadering van het Panel weergegeven in 
tabel 8. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen 
1 Kosten 0,5 
2 Taken AFM 1 
3 Proces  - 
4 Technisch 0,5 
5 Beleidsprioriteiten - 
 Totaal 2 
Tabel 8: Categorisering van opmerkingen leden Panel in meivergadering 2006 
 
Ook in de oktobervergadering van 2006 wordt het concept van de jaaragenda voor het 
komende jaar als vijfde agendapunt behandeld107. Ook in de oktobervergaderingen is een 
patroon waar te nemen: voor het derde opeenvolgende jaar betreft de helft van de 
opmerkingen van de Panelleden de kosten van de AFM. Net als de opmerkingen in 
oktober 2005 over de jaaragenda van 2006, komt dit onder meer door een groot aantal 
inhoudelijke opmerkingen die consequenties hebben voor de kosten van de AFM of die 
hiermee te maken hebben. Verder is er ten opzichte van de oktobervergadering in 2005 
een jaar later iets meer aandacht voor het verloop van het proces van het Panel en voor 
de beleidsprioriteiten, terwijl de aandacht voor de taken van de AFM ten opzichte van 
vorige jaren verder afneemt. Tabel 9 geeft het totale overzicht van de 
oktobervergadering weer. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen Aanpassingen 
1 Kosten 7,5 1 
2 Taken AFM 0,5 - 
3 Proces  2 - 
4 Technisch 2 - 
5 Beleidsprioriteiten 3 - 
 Totaal 15 1 
Tabel 9: Categorisering van opmerkingen leden Panel in oktobervergadering 2006 
 
Waar in 2005 geen van de opmerkingen uit de oktobervergadering leidt tot een 
aanpassing van de jaaragenda 2006, geldt dat een jaar later slechts voor één opmerking. 
Dit heeft onder meer te maken met het karakter van de opmerkingen van Panelleden. 
Veel van deze opmerkingen waren namelijk ‘naar aanleiding van’ de jaaragenda, dus niet 

                                                 
106 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 18 mei 2006, p.7 
107 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 12 oktober 2006, pp.4-7 
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direct over de jaaragenda zelf. De reden hiervan is niet duidelijk. Ook de toezeggingen 
die de AFM doet op basis van deze opmerkingen, houden weinig tot geen verband met de 
jaaragenda. Wat verder opvalt is dat veel opmerkingen van Panelleden gericht zijn op de 
aanwezigen van het ministerie van Financiën in plaats van op de AFM zelf. Financiën 
reageert zelf ook regelmatig op een inhoudelijke en verduidelijkende manier; officieel is 
men slechts toehoorder, maar er is voor Financiën dus toch een informatieve rol 
weggelegd. 
 
In 2006 vindt daarnaast opnieuw een consultatie over de jaaragenda plaats. Deze 
consultatie is aanzienlijk omvangrijker, ofwel uitgebreider uitgewerkt dan de vorige; het 
aantal opmerkingen van stakeholders is bijna drie keer zo groot als de consultatie over 
de jaaragenda 2006. Vooral de taken van de AFM en in mindere mate de 
beleidsprioriteiten krijgen aandacht van de stakeholders. Meer dan de helft van de 
opmerkingen leidt tot een aanpassing van de jaaragenda. Het merendeel van de reacties 
betreft inhoudelijke vragen, die leiden tot informatieve antwoorden en aanvullingen. De 
respondenten van deze consultatie zijn geanonimiseerd, waardoor niet is op te maken 
welke organisatie bepaalde opmerkingen heeft gemaakt; de achterliggende reden van de 
opmerkingen is dus niet bekend. 
 
Ondanks het aantal opmerkingen en aanpassingen zijn de stakeholders volgens het 
verslag wederom positief over deze jaaragenda. In tabel 10 is weergegeven waar de 
opmerkingen zich op richten en hoeveel opmerkingen voor de AFM aanleiding zijn het 
document aan te passen. Opmerkelijk genoeg ontbreekt in deze vergadering juist een 
opmerking over de kosten. 
 
 Categorie Aantal opmerkingen Aanpassingen 
1 Kosten - - 
2 Taken AFM 7,5 4 
3 Proces  0,5 - 
4 Technisch 1 1 
5 Beleidsprioriteiten 2 1 
 Totaal 11 6 
Tabel 10: Categorisering van opmerkingen stakeholders in consultatie jaaragenda 2007 
 
 
4.2  Kosten als hoofdonderwerp; weinig aanpassingen 
 
Op basis van bovenstaande documentanalyse kan een antwoord worden geformuleerd op 
de eerste deelvraag. Deze deelvraag luidt: Wat zijn de reacties van leden van het 
Adviserend Panel op de jaaragenda’s van 2005, 2006 en 2007 en hoe wordt hiermee 
omgegaan door de AFM? In deze paragraaf wordt uiteengezet welk beeld ontstaat uit 
bovenstaande analyse. Eerder in dit hoofdstuk is toegelicht waarom vooral de 
categorieën kosten, taken AFM en beleidsprioriteiten belangrijk zijn; deze elementen 
komen veel terug in de jaaragenda en hebben bovendien het meest te maken met de 
(beleidsmatige) keuzes die de AFM maakt. Daarom zal ik in de beantwoording van deze 
deelvraag vooral aandacht besteden aan deze drie categorieën. De opvallende verschillen 
tussen de analyses van de consultaties en de oktobervergaderingen komen ook aan bod. 
 
De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is tweeledig. Het ligt dan ook voor de 
hand om eerst te kijken naar wat de reacties van de Panelleden over de jaaragenda’s van 
2005, 2006 en 2007 zijn. Daarbij is opvallend dat het aantal opmerkingen over de 
jaaragenda in de oktobervergaderingen redelijk stabiel is (18 – 14 – 15), terwijl de 
reacties over de jaaragenda ofwel de doorkijk daarop in de meivergaderingen per jaar 
halveren (10 – 5 – 2). Dat wijst erop dat zowel de Panelleden als de AFM met betrekking 
tot de jaaragenda meer waarde hechten aan de oktobervergadering dan aan de 
meivergadering, ofwel dat Panelleden denken dan de meeste invloed te kunnen 
uitoefenen. 
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4.2.1  Kosten als hoofdonderwerp 
 
De reacties richten zich hoofdzakelijk op de kosten; in vier van de zes vergaderingen 
betrof zelfs de helft van de reacties de kosten van de AFM. Drie van deze vier 
vergaderingen vonden plaats in oktober, met aanwezigheid van een concept-jaaragenda. 
Geconcludeerd mag worden dat in de oktobervergaderingen dus veel over kosten 
gesproken wordt. In de meivergaderingen neemt het aantal opmerkingen over de kosten 
door de jaren heen juist af.  
 
Voor de taken van de AFM is in de vergaderingen van het Panel aanzienlijk minder 
aandacht. Per vergadering wordt gemiddeld één opmerking gemaakt die in deze 
categorie kan worden geplaatst, op de oktobervergadering van 2004 na waarin vier 
reacties van Panelleden de taken van de AFM betroffen. De beleidsprioriteiten van de 
AFM zijn ook geen favoriete onderwerpen van de Panelleden, zo wijst de analyse uit. In 
de meivergaderingen is hier nauwelijks tot geen aandacht voor; dat is opvallend, omdat 
de eerste doorkijk naar de jaaragenda van het volgende jaar juist voor deze categorie 
geschikt lijkt. Er ligt op dat moment immers nog niets vast. In de oktobervergaderingen 
komt wel steeds meer aandacht voor beleidsprioriteiten. Het aantal reacties op dit vlak 
groeit gestaag. 
 
De consultaties laten een ander beeld zien waar het gaat om de aard van de 
opmerkingen. In de consultaties van de jaaragenda’s van 2006 en 2007 wordt namelijk 
geen enkele opmerking gemaakt over de kosten, maar betreft minimaal de helft van de 
opmerkingen de taken van de AFM. Dat in de consultaties niets over de kosten wordt 
gezegd, terwijl dit onder Panelleden juist het grootste punt van aandacht is, zou kunnen 
betekenen dat de Panelleden zich niet al teveel hebben bemoeid met deze consultaties of 
dat de meivergadering een minder geschikt moment is om over kosten te spreken. 
 
4.2.2  Weinig aanpassingen 
 
Het tweede deel van de deelvraag betreft de omgang van de AFM met de reacties van de 
Panelleden tijdens de vergaderingen. Centraal staat de vraag in hoeveel gevallen de 
reacties leiden tot aanpassingen van de jaaragenda, waarbij wordt gekeken naar de 
oktobervergaderingen, omdat er dan een concept ligt.  
 
Het aantal aanpassingen blijkt te verwaarlozen. Van de in totaal 47 opmerkingen die in 
de drie oktobervergaderingen zijn gemaakt, hebben slechts drie tot een aanpassing van 
het document geleid (twee in de jaaragenda van 2005, de derde in de jaaragenda van 
2007). Twee van de drie aanpassingen passen in de categorie ‘kosten’, wat wel in het 
patroon past van de aard van de reacties van Panelleden. 
 
Dit beperkte aantal reacties kan deels verklaard worden door het bestuderen van de 
verslagen van de vergaderingen van het Panel. Daar valt bijvoorbeeld te zien dat niet 
iedere kritische opmerking in de vergadering in dezelfde mate aandringt op een 
aanpassing in de jaaragenda. In veel gevallen betreft het een opmerking naar aanleiding 
van de jaaragenda of betreft het vragen van de Panelleden over zaken uit de jaaragenda, 
waarop de AFM inhoudelijk en verduidelijkend reageert. 
 
Opnieuw ontstaat uit de consultaties een geheel ander beeld, ook wat betreft de 
consequenties van de reacties. De helft van het totale aantal reacties uit de consultaties 
leidt namelijk tot een aanpassing van de jaaragenda, waarvan veel aanpassingen op het 
gebied van de taken van de AFM. Dat past in de lijn van de aard van de reacties in de 
consultaties, die zich grotendeels richten op de taken van de AFM. De resultaten van de 
consultaties zijn opvallend, vooral indien ze worden vergeleken met de resultaten van de 
voor het Panel zo belangrijke oktobervergaderingen. Het feit dat de helft van de 
opmerkingen in de consultaties leidt tot een aanpassing van de jaaragenda, duidt erop 
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dat de partijen die zich laten horen bij de consultaties – waarschijnlijk voor een groot 
deel niet behorend tot de geformaliseerde lijst van externe stakeholders, het 
AdviserendPanel – meer invloed hebben op de jaaragenda dan de Panelleden. Deze 
mogelijke constatering wordt nader bestudeerd in het volgende hoofdstuk, op basis van 
de interviews met de acht respondenten.  
 
 
4.3  Terug naar de literatuur 
 
In bovenstaande paragrafen is in kaart gebracht waarover de opmerkingen van 
Panelleden zijn gegaan en in hoeverre deze opmerkingen leidden tot aanpassingen van 
de jaaragenda. Alvorens in het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de verklaring van 
de constateringen in dit hoofdstuk, volgt eerst een korte reflectie op de literatuur zoals 
die in het tweede hoofdstuk is gepresenteerd. 
 
Zoals te lezen valt, neemt het aantal reacties van Panelleden tijdens de doorkijk in mei 
op de agenda van het jaar erop gedurende de jaren steeds verder af. Zowel Golden als 
Yackee voeren hun onderzoeken uit als er eenmaal een NOPR is, dus als er al een 
voorstel ligt. Zij hebben de juiste keuze gemaakt, in die zin dat daar blijkbaar het 
moment ligt waarop stakeholders zich willen bemoeien met de regel – niet in het traject 
van het komen tot die regel, althans niet formeel. Een andere optie voor het uitblijven 
van reacties in deze fase van het traject is dat de Panelleden kunnen denken dat de AFM 
zelf voldoende kennis en expertise heeft, waardoor ze hun kansen om invloed uit te 
oefenen te laag achten om zich ermee te bemoeien108.  Golden stelde in 1998 dat de 
publieke organisaties te weinig ondernamen om stakeholders te verwittigen van de regel 
en te betrekken bij het proces. Die conclusie gaat hier niet op, aangezien de Panelleden 
wordt gevraagd om reacties en advies. 
 
De geconstateerde nadruk op de kosten past deels bij het onderzoek van Yackee en 
Yackee, waaruit zij concludeerden dat er een ‘bias towards business’ bestaat109. Het 
kostenaspect is voor het bedrijven natuurlijk het belangrijkste, omdat dat hun 
voortbestaan direct raakt. In het derde hoofdstuk was al te zien dat binnen het 
Adviserend Panel een ruime meerderheid commerciële belangen vertegenwoordigt. De 
samenstelling van het Panel en de aard van de opmerkingen van de Panelleden lijken dus 
te stroken met de door Yackee en Yackee geconstateerde ‘bias towards business’. 
 
Slechts 3 van de 47 reacties van Panelleden tot wijzigingen in het besproken document. 
Dat komt neer op een percentage van 6,4%. Dat is aanzienlijk minder dan de 
percentages die Golden en Yackee vonden in hun onderzoeken. Yackee constateert zelf 
een veel hoger percentage van wijzigingen in ontwerpregels op basis van reacties van 
stakeholders, te weten 49%110.  Golden werkt, mede door het beperkte aantal van 10 
NOPR’s dat ze onderzoekt, niet met percentages maar beschrijft de verandering aan de 
hand van een vierpuntsschaal die loopt van ‘heel veel’ tot ‘niet’. Zij constateert dat in 
slechts 2 van de regels niets veranderde, in 7 gevallen enige verandering te zien was en 
slechts bij 1 regel heel veel veranderde naar aanleiding van de reacties van 
stakeholders111. Daar valt wel een percentage van te maken, met een andere betekenis 
dan het zojuist genoemde percentage. Het betekent namelijk dat in 70% van de 
ontwerpregels enkele wijzigingen werden aangebracht op basis van de reacties, maar 
slechts in 10% veel wijzigingen te zien waren. Zodoende constateert Golden minder 
invloed van stakeholders op NOPR’s van federal agencies dan Yackee, terwijl die 10% 
nog altijd meer is dan de 6,4% van het Adviserend Panel van de AFM. Bij de consultaties 
over de jaaragenda’s van 2006 en 2007 was echter zoals toegelicht een ander beeld te 

                                                 
108 Yackee, 2005, p.107 
109 Yackee & Yackee, 2006, p.128 en pp.133-135 
110 Yackee, 2005, p.117 
111 Golden, 1998, p.252 
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zien wat betreft deze percentages, namelijk percentages van respectievelijk 50% en 
54,5%.  
 
Op het oog heeft het Panel dus veel minder invloed dan de stakeholders in de VS op 
NOPR’s. Daarbij moet de nuance worden gemaakt dat niet iedere opmerking van 
Panelleden direct is gericht op een concrete wijziging; hoewel dat voor de meeste 
opmerkingen wél geldt, kunnen de resultaten dus ook anders te interpreteren zijn. Ook 
verschilt mijn onderzoek in een aantal opzichten met die van Golden en Yackee. Daarom 
roepen de resultaten uit dit hoofdstuk en deze reflectie op de literatuur nog enkele 
vragen op. Deze vragen worden beantwoord op basis van acht interviews en een 
uitgebreide reflectie op de literatuur in het volgende hoofdstuk.  
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5 Gevolgen van de Panelreacties 
 
 
In de inleiding van dit document kwam reeds de vraag aan de orde wie toezicht houdt op 
de toezichthouder. Dat geldt niet alleen voor het functioneren van de toezichthouders, 
maar ook op de omvang en intensiteit van het toezicht. CDA-Kamerlid Frans de Nerée tot 
Babberich verwoordde de zorgen hierover tijdens de algemene financiële beschouwingen 
van 2005 als volgt: “Ik heb de vergelijking gemaakt met zelfrijzend bakmeel. Mijn 
moeder bakte af en toe iets en legde een doek over de kom met beslag die zij naast de 
kachel zette om het te laten rijzen. Als je de doek eraf haalt, zakt de zaak gelukkig weer 
in elkaar.”112 
 
Zelf zoekt de AFM, zoals ze laat optekenen in haar Corporate Brochure, een balans 
tussen het houden van toezicht en zelfregulering door de markt113. In deze zoektocht 
maakt ze gebruik van gesprekken met marktpartijen, waaronder de Panelleden. Ook in 
het geval van de AFM betekent ‘toezicht op het toezicht’ dat wordt gelet op de groei van 
de organisatie en haar takenpakket, wat in het voorgaande hoofdstuk duidelijk werd en 
in dit hoofdstuk sterk zal terugkomen. Ook de leden van het Adviserend Panel van de 
AFM houden zich sterk bezig met de omvang van de AFM, zowel in toezichtstaken als om 
de bekostiging daarvan.  
 
Uit de analyse in het vorige hoofdstuk blijkt, dat vooral wordt gesproken over kosten 
maar dat bijzonder weinig reacties van Panelleden leiden tot een aanpassing van de 
jaaragenda. Deze analyse roept echter veel vragen op, die niet simpelweg zijn te 
beantwoorden aan de hand van de verslagen van de vergaderingen van het Panel. Om 
meer inzicht te krijgen in de verklaring van de consequenties van de reacties van 
Panelleden en meer te kunnen vertellen over de invloed van het Panel op de jaaragenda 
van de AFM, zijn interviews vereist. In totaal zijn acht diepte-interviews afgenomen om 
antwoord te geven op de tweede deelvraag, die luidt: hoe kunnen de consequenties van 
de reacties van leden van het Adviserend Panel op de jaaragenda’s van 2005, 2006 en 
2007 worden verklaard? Belangrijk om aan het begin van dit hoofdstuk te vermelden, is 
dat de interviews zich richtten op het Panel en de jaaragenda; de opmerkingen die vaak 
algemeen lijken te zijn, moeten dus in de context worden geplaatst van de 
totstandkoming van de jaaragenda. 
 
Eerst wordt een algemeen beeld uit de interviews geschetst in deelparagraaf 5.1, waarna 
in deelparagraaf 5.2 wordt ingegaan op (sets van de) verschillende interviewtopics. In 
paragraaf 5.3 wordt een antwoord gegeven op de tweede deelvraag van dit onderzoek. 
Zoals eerder gezegd, kunnen de bijlagen op aanvraag en onder voorwaarden verkregen 
bij de auteur van deze eindscriptie. Daarin zijn behalve een gedetailleerde 
respondentenlijst ook de letterlijk uitgewerkte en vervolgens gecodeerde 
interviewverslagen te vinden, evenals de topiclijst die gebruikt is bij de interviews. 
 
 
5.1   Algemeen beeld uit de interviews 
 
Wat direct opviel in de interviews, was het positieve oordeel dat alle respondenten van 
de AFM hebben. Bij de twee respondenten van de AFM zelf, lag dat vanzelfsprekend in de 
lijn der verwachting. Ook de zes respondenten van Panelleden waren echter unaniem in 
hun waardering. De toonzetting varieerde van “de AFM is ook niet gek, ik bedoel: dat is 
een prima organisatie verder, die wel weten wat er speelt”114 tot “ze is jong, maar er 

                                                 
112 Verslag vergadering Tweede Kamer, Algemene financiële beschouwingen, TK 8, 5 oktober 2005, p.408 
113 Corporate Brochure AFM, p.5 
114 Interview respondent 1 
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zitten goede mensen”115. Men heeft “de indruk dat de AFM zijn oren en ogen vrij goed 
open heeft.”116 
 
De AFM heeft in de eerste jaren van haar nog jonge bestaan veel nieuwe wetgeving voor 
haar kiezen gekregen, zo bevestigden de respondenten het beeld van de jaaragenda’s; 
gedragstoezicht was daarnaast nog “onontgonnen gebied”117. Daardoor hebben zowel de 
markt als de AFM zelf hun plek moeten zoeken en vinden. De AFM is daar volgens een 
van de respondenten wel in geslaagd: “ze hebben hun positie wel gevestigd”118. De 
respondent die van alle respondenten het langst bij het Panel is betrokken, gaf aan dat 
dit onder meer komt door oud-AFM-voorzitter Docters van Leeuwen die de AFM vanaf het 
begin stevig heeft neergezet119. 
 
De respondenten herkennen het beeld van de AFM als een lerende, communicerende 
organisatie, hoewel de respondenten van de Panelleden te kennen geven dat dit soms 
wat druk nodig heeft gehad van de marktpartijen120. Dezelfde respondenten vinden 
allemaal dat de AFM aan de grenzen van haar groei zit, zowel wat betreft toezichtstaken 
als de kosten van de uitvoering hiervan. Dit komt later in dit hoofdstuk nog vaker terug.   
 
De autonomie van de AFM ten opzichte van Den Haag wordt als positief gezien door alle 
respondenten. Een van de respondenten van de AFM zei daarover: “Wij kiezen onze 
eigen lijn en uiteindelijk is Financiën de ultieme scheidsrechter”121. Over de autonomie 
van de AFM ten opzichte van haar stakeholders, verschillen de meningen aanzienlijk. Er 
gaan zowel stemmen op voor consolidatie van de huidige wijze van advisering door het 
Panel (“[...] ik denk dat het erg goed is dat het Panel niet teveel te zeggen heeft.”122) als 
meer officiële invloed van de Panelleden op de AFM en de jaaragenda. Op mijn vraag of 
dat laatste gewenst zou zijn, antwoordde een respondent: “Ja, dat ben ik wel van mening 
ja. Misschien kun je daar gewoon bepaalde zaken voor aanwijzen, waarop de leden 
instemmingsrecht zouden moeten hebben, maar ik vind wel dat het zou moeten.”123 Ook 
de autonomie van de AFM ten opzichte van haar stakeholders komt later in dit hoofdstuk 
nog terug. 
 
 
5.2  Interviewtopics 
 
De interviewtopics zijn te clusteren, zoals in de bijlagen te zien is wat betreft het 
kleurgebruik in de topiclijst en de gecodeerde interviews. Aan elk van deze vier clusters 
is een deelparagraaf gewijd. De eerste drie clusters geven een beeld van de context 
waarbinnen het vierde topic, te weten de ervaren invloed door het Panel en de omgang 
van de AFM met het Panel en haar reacties, moet worden gepositioneerd en 
geanalyseerd.   
 
5.2.1  Totstandkoming, samenstelling en verhoudingen van en binnen het Panel 
 
In hoofdstuk 3 was al te lezen dat het Adviserend Panel sinds de inwerkingtreding van de 
Wft begin 2007 een wettelijke basis kent maar al langer bestaat, hoewel de vorm en de 
samenstelling niet altijd gelijk zijn geweest. In de oktobervergadering van het Panel in 
2005 stelde toenmalig AFM-bestuurslid Anne Willem Kist reeds dat “de consultatie van 
begroting in het panel een belangrijke stap is in het proces van 

                                                 
115 Interview respondent 4 
116 Interview respondent 8 
117 Interview respondent 5 
118 Interview respondent 4 
119 Interview respondent 5 
120 Interview respondent 5 
121 Interview respondent 2 en 3 
122 Interview respondent 8 
123 Interview respondent 6 
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begrotingsvoorbereiding”124, ondanks dat op dat moment een wettelijke basis niet 
aanwezig was.  
 
Dit beeld werd bevestigd in de interviews. Een van de respondenten zei hierover: “…toen 
de Wft nog helemaal niet van kracht was, heeft de AFM..en DNB heeft dat op gegeven 
moment ook gedaan, al de mensen om de tafel genood, anticiperend eigenlijk op de Wft. 
Maar toen was er dus eigenlijk nog geen echte juridische basis.” 125 Een van de 
respondenten van de AFM vertelde dat de AFM meer waarde aan het Panel hecht dan 
slechts een juridische: “Het Adviserend Panel is natuurlijk in eerste instantie ontstaan uit 
de wet, maar dat wil niet zeggen dat wij daar ook niet een positieve rol in zien. Het is 
onze spiegel. En die gebruiken we ook zo…in de keuzes die we maken, in de prioriteiten 
die we stellen maar ook in de verantwoording die we afleggen over die gemaakte keuzes 
en de bijbehorende kosten. En dat houdt ons scherp. En dat is soms niet altijd even 
makkelijk, maar dat is wel heel waardevol.”126  
 
De Panelleden hebben wel contacten onderling, omdat ze elkaar in andere settings ook 
ontmoeten. Een van die settings is het Panel van DNB, de andere toezichthouder op de 
financiële markten. De respondenten geven, op één uitzondering na, aan dat er in de 
contacten met andere Panelleden buiten het Panel om vrijwel nooit wordt gesproken over 
de AFM, haar toezicht en het Panel. Het is in bepaalde situaties actueel, maar zeker niet 
structureel. Er bestaat wel een voorvergadering van het Panel zonder aanwezigheid van 
medewerkers van de AFM, waarin volgens de respondenten de lijn van inbreng wordt 
afgestemd. De AFM faciliteert deze vergadering zelf. Buiten die voorvergadering is echter 
(vrijwel) geen sprake van zogenaamde ‘een-tweetjes’ door Panelleden; “Er zullen vast 
wel her en der een-tweetjes worden gemaakt, maar dat is geen beleid ofzo.”127 
 
Treffend is dat in de helft van de interviews respondenten de term Poolse Landdag naar 
voren brachten, wat zoveel betekent als een wanordelijke vergadering. De reden hiervoor 
is dat er twintig verschillende organisaties zetelen in het Panel, met vrijwel allemaal 
verschillende belangen – waarbij de grootte van de verschillen vanzelfsprekend varieert.  
De meeste respondenten van Panelleden vertelden het aantal van twintig organisaties 
aan de hoge kant te vinden, overigens zonder dat dit een punt van ergernis is.  
 
Deze twintig organisaties zijn niet evenredig verdeeld over de verschillende sectoren die 
onder toezicht staan van de AFM, zoals in beeld gebracht in tabel 1 in het derde 
hoofdstuk. Deze op het oog scheve verhouding heeft echter volgens de respondenten 
geen gevolgen voor de invloed van bepaalde sectoren, want het heeft te maken met 
zowel de verschillen in organisatiegraad binnen bepaalde sectoren als met het feit dat er 
geen stemrecht is, dus door veel Panelleden vertegenwoordigde sectoren niet zomaar 
invloedrijker zijn dan anderen128. 
 
Datzelfde geldt voor – wat lijkt te zijn – de ondervertegenwoordiging van Panelleden die 
opkomen voor het belang van de consument. Dit zijn immers alleen de VEB en de VEH. 
De AFM dient ook het commentaar van deze partijen serieus te nemen en hierop 
inhoudelijk te reageren, zoals commentaar van alle Panelleden: “Het is wel zo […] dat als 
wij iets adviseren en de AFM wil het niet, dan moeten ze gemotiveerd, schriftelijk, 
uitleggen waarom niet.”129 Daarnaast organiseert de AFM ook bilaterale gesprekken met 
Panelleden en zijn er consultaties, waarin ook Panelleden gehoord kunnen worden. 
Daarmee is volgens de respondenten de ‘ondervertegenwoordiging’ ondervangen. 
Interessant detail is overigens dat de AFM nog meer organisaties die opkomen voor de 
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belangen van consumenten heeft uitgenodigd, te weten de Consumentenbond; 
laatstgenoemde heeft de uitnodiging geweigerd.130  
 
Wat bij enkele respondenten van Panelleden overigens wel voor ergernis zorgt, is de 
aanwezigheid van bepaalde andere partijen. De discussie over de aanwezigheid van 
partijen in het Panel die niet betalen voor het toezicht, de consumentenpartijen dus, is 
ook terug te vinden verslagen van het Panel. Een van de respondenten bevestigde deze 
discussie met de woorden: “…we hebben daar best een discussie over gehad, met de 
toen zittende leden, van: wat doen die lui hier eigenlijk bij?”131 De overweging van 
toenmalig AFM-voorzitter Docters van Leeuwen was dat een deel van de kosten van de 
AFM wordt betaald door de overheid, opgebracht door de belastingbetaler, en dat die 
belangen dus ook moeten kunnen worden behartigd132. Nog steeds lijkt dit wel een punt 
te zijn dat niet door alle Panelleden volledig geaccepteerd is; deze partijen hechten meer 
waarde aan het uitgangspunt ‘no representation without taxation’. Er is ook sprake van 
enige onduidelijkheid over de aanwezigheid van de organisaties die zich met 
consumentenbelangen bezighouden, wat wordt geïllustreerd door de volgende opmerking 
van een respondent: “[…] dat kun jij misschien beter vertellen dan ik..want ik weet dat 
gewoon niet, waarom de Vereniging Eigen Huis erbij zit. Vraag ik me al een tijdje af.” 133 
 
De niet-betalende partijen zijn niet bij het vooroverleg van Panelvergaderingen. Een 
respondent van een organisatie die opkomt voor de consument vindt dat overigens niet 
storend, door de rol van zijn organisatie die verschilt van de overige Panelleden134. 
Interessant is dat ook laatstgenoemde zich enigszins verbaast over de aanwezigheid van 
bepaalde partijen, maar dan vanuit een inhoudelijke in plaats van financiële insteek: 
“Mijn indruk is dat iedereen die zich meldt, nou ja dat gaat misschien wat te ver..maar 
bijna iedereen die zich meldt, aan tafel komt. Dat is bijvoorbeeld ook de Stichting 
Platform Teak, om die maar weer eens te noemen, dat die mee mag praten zegt ook wel 
voldoende.”135 Volgens de meeste respondenten, waaronder die van de AFM, bestaat er 
echter geen hiërarchie136; slechts één van de respondenten spreekt over een dergelijke 
pikorde.137 Andere respondenten benoemen dit minder concreet, hoewel uit de interviews 
valt op te maken dat ze een bepaalde vorm van hiërarchie wel degelijk ervaren. Dit is 
echter de perceptie van de onderzoeker en geen feitelijke constatering. 
 
5.2.2  Totstandkoming van jaaragenda en belang daarvan voor AFM en Panel 
 
In de twee voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de jaaragenda wordt besproken 
in het Adviserend Panel en wat de inhoud is van een jaaragenda. Belangrijke informatie 
om inzicht te krijgen in de invloed van het Panel op de jaaragenda is hoe dit document 
tot stand komt, of beter: wat het beeld van de respondenten is van dit proces. De 
respondenten van de AFM bevestigden dat in mei van gedachten wordt gewisseld, om in 
oktober over een concreet document te praten. Een respondent van de AFM vertelde: 
“we praten bijvoorbeeld nu (15 mei, JL) al over: waar gaan we volgend jaar naartoe. 
Daar beginnen we nu onze gedachten over te vormen, en in de vergadering in mei gaan 
we gewoon input vragen aan de leden, van: wat vinden jullie nou wat onze prioriteiten 
zouden moeten zijn in 2009? […] Vervolgens in oktober presenteren wij onze jaaragenda, 
die dus mede gebaseerd is op de input van de leden, van de..van de vergadering van 
mei.”138   
 

                                                 
130 Agenda vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties van de AFM, Amsterdam, 19 
mei 2005 
131 Interview respondent 5 
132 Verslag vergadering Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties, 21 oktober 2004, p.2 
133 Interview respondent 6 
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136 Interview respondent 2 en 3 
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De AFM voert risico- en prioriteitensessies intern, op alle lagen van de organisatie voor 
alle deelgebieden van de financiële markt. Daarin worden prioriteiten vastgesteld die 
worden bekeken door de Raad van Toezicht van de AFM, waarna het Panel aan bod is.139 
Respondenten van Panelleden herkennen zich in het beeld van een intern proces. Enkele 
respondenten verwezen naar het meerjarenplan van de AFM, Beleid en prioriteiten AFM 
Periode 2007-2009. Daarnaast vinden vrijwel alle respondenten dat de AFM goed weet 
wat er speelt en veel kennis heeft van de markt, mede omdat de consultaties van waarde 
zijn. In dat licht werd door een respondent zelfs gesproken over ‘voelhorens’140. 
 
Zowel respondenten van de AFM als die van verschillende Panelleden vonden dat nu 
eigenlijk pas echt gekeken kan worden naar prioriteiten, omdat de stroom aan nieuwe 
wetgeving die verwerkt moest worden is opgedroogd. De eerste paar jaren is de AFM 
immers vooral bezig geweest met het implementeren van nieuwe wetgeving, zoals de 
toen op handen zijnde Wft141. Verder is volgens een van de respondenten het 
vergadermoment in oktober “iets vervroegd, om er eerder over te kunnen spreken. 
Zodat er ruimte is om nog aanpassingen te doen.”142  
 
Tot slot zou één van de respondenten graag in mei al de eerste ideeën over de 
jaaragenda van volgend jaar op papier hebben, om de discussie enigszins te sturen; nu is 
het allemaal nog “heel erg algemeen. En er wordt wel wat gezegd over de 
kostenontwikkeling, en dat is dus ook wat de meeste mensen interesseert, maar ik denk 
dat ze inderdaad inhoudelijk hun eerste concept zouden moeten geven. Althans, […] dat 
zou de discussie wel verder brengen.”143 Door het rondsturen van een iets verder 
gevorderde gedachte zou het Panel wellicht van grotere invloed en waarde kunnen zijn 
voor de jaaragenda dan nu het geval is. 
 
5.2.3  Proces van samenwerking, vergaderen en besproken onderwerpen  
 
Het Adviserend Panel vergadert twee keer per jaar, waarbij sprake is van 
voorvergaderingen. De AFM faciliteert dat, maar organiseert het niet; zij bepaalt niet wie 
er deelnemen aan deze voorbespreking. De Panelvergaderingen zelf duren maximaal drie 
uur. Daarop wijzend vinden enkele respondenten dat het met de term ‘Poolse landdag’, 
die in een aantal interviews werd gebezigd, wel meevalt; er is sprake van een vrij grote 
efficiëntie. “Het valt me eigenlijk wel mee. De laatste keer begonnen we tegen enen met 
vergaderen en waren we ruim op tijd klaar. En dat 1 keer per half jaar. Vind ik eigenlijk 
wel meevallen.”144 De medewerkers van de AFM stellen zelfs: “Twee keer per jaar bij 
elkaar, een vergadering van maximaal 3 uur. Dat lijkt me..lijkt me redelijk efficiënt.”145  
 
De respondenten van de AFM geven aan dat men bij de AFM soms moeite heeft met het 
niveau van vertegenwoordiging in de Panelvergaderingen. Sommige vertegenwoordigers 
van Panelleden zitten niet in de top van hun organisaties, waardoor men niet kan praten 
“over meer beleidsmatige en meer strategische zaken”146. Dat heeft te maken met de rol 
die in deze uitspraak aan het Panel wordt toegedicht: “ik denk dat daar de rol van het 
Panel minder geschikt voor is. Dus meer om de AFM sturing te geven: welke kant moet 
je op als toezichthouder.”147 Ook de wisseling van vertegenwoordiging draagt bij aan dit 
gebrek aan gesprekken over strategie. Dit wordt met een kwinkslag herkend door de 
respondent die het langst deel uitmaakt van het Panel: “Je bent op een gegeven moment 
een vast meubelstuk van zo’n Panel. Praat wel makkelijker, overigens.”148 
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Een aantal respondenten pleit voor subpanels, om efficiënter te kunnen vergaderen. 
Immers, als het gaat om effectenbezit, is het voor Panelleden die daarmee niets te 
maken hebben minder interessant149. Het op die manier ‘opknippen’ is vooral voordelig 
voor de Panelleden, minder voor de AFM, die vaker zal moeten vergaderen. Eén van deze 
respondenten geeft echter aan dat de bilaterale overleggen met de AFM en de 
consultaties op specifieke terreinen voldoende kan zijn om die specifieke gesprekken toch 
te hebben. Daarmee lijkt de noodzaak van een dergelijke aanpassing in 
vergaderstructuur niet van toepassing. 
 
Kijkend naar de onderwerpen die worden besproken in het Panel, dan kan op basis van 
het vorige hoofdstuk gesteld worden dat de kosten van de AFM voor de meeste 
Panelleden het belangrijkste onderwerp vormen. Dit is een gezamenlijk belang van 
vrijwel alle Panelleden, op de later toegevoegde ‘consumentenorganisaties’ na. Er is 
echter wel een verschil in de mate waarop het financiële belang wordt ervaren. Voor het 
organisaties met een draagkrachtige achterban zijn stijgingen van de toezichtskosten 
vervelend, maar meer ook niet. Dat wordt geïllustreerd door de opmerking van een 
respondent van een dergelijke organisatie: “En dat zijn natuurlijk vaak kleine kantoortjes 
met een paar personen, ja die nominaal, als je de bedragen hoor denk je: tsja, ik leg het 
nog net niet cash hier neer, maar even pinnen…en dan zou ik het kunnen.”150 Door die 
opmerking tegenover de volgende te plaatsen, afkomstig van de een respondent met een 
achterban van kleine organisaties en bedrijfjes, wordt voldoende duidelijk waar het 
pijnpunt ligt: “Dat gaat gewoon om 20.000, 30.000 euro per jaar. Nou dat is voor een 
kantoor met een omzet van 150.000 euro is dat gigantisch, wat je betaalt.”151  
 
Een aantal respondenten, vooral de niet-betalende of namens een bijzonder 
draagkrachtige achterban pratende organisaties, vindt dat er teveel over kosten wordt 
gepraat. De ruimte om meer inhoudelijk te praten is er wel, maar de organisaties pakken 
deze ruimte niet152. Dat komt door de bijzondere financiële focus van organisaties die 
een minder draagkrachtige dus relatief veel betalende achterban hebben: “…echt puur 
vanuit ons perspectief: het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit wat ze doen, als ze 
de kosten maar binnen de perken houden. Dat is waarvoor wij daar zitten.”153 De 
respondenten van de AFM erkennen dat de kosten de hoofdzaak zijn. Zij vinden dan ook 
dat invloed uitgeoefend kan worden “met name op het gebied van begroting en 
verantwoording en niet zozeer de inhoudelijke toezichtskeuzes die wij maken. Want dat 
zou ook wat vreemd zijn, hè.. Anders vraag je de gevangene om ook zijn eigen 
gevangenisbewaardersrol te spelen.”154  
 
Een ander onderwerp dat veelvuldig terugkomt in de interviews, in tegenstelling tot de 
verslagen van de Panelvergaderingen, is de omvang van de AFM. Zowel het voortdurend 
uitbreidende takenpakket als de kosten die dergelijke uitbreidingen meebrengen, baren 
de Panelleden zorgen. Deze zorgen zijn opnieuw goed onder woorden gebracht, dus 
wordt volstaan met de volgende licht cynische uitspraak: “wat de AFM de neiging wel 
heeft, en dat geldt niet alleen voor de AFM maar ook voor andere organisaties, die gaat 
zichzelf uitbreiden hè. Dus je begint met twintig man, en het is nu vierhonderd man”155. 
 
Over de rol van het Ministerie van Financien, van wie het hoofd politieke verantwoordelijk 
is voor de gang van zaken rond de AFM, bestaat enige onduidelijkheid. Zoals in het derde 
hoofdstuk te zien is, zijn zij officieel toehoorder bij de Panelvergaderingen. Dat impliceert 
dat ambtenaren bij de vergaderingen zijn en de informatie uit het gesprek tot zich 
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nemen, om deze te kunnen gebruiken bij het werk in Den Haag. Volgens de AFM zitten 
ze erbij om antwoord te kunnen geven op feitelijke vragen met betrekking tot Financiën 
en het proces van dichtbij te beleven om te kijken of het eerder genoemde artikel van de 
Wft goed wordt gehanteerd156. Dit wordt herkend door een van de respondenten, die zich 
niet kan herinneren dat hij ze aan het woord heeft gehoord in een van de twee 
vergaderingen die hij bijwoonde157. Enkele respondenten van marktpartijen beleven de 
rol van Financiën iets anders. Op de vraag of Financiën inderdaad alleen toehoorder was, 
volgde het antwoord “Nee, ze praten wel mee. Ze praten zeker wel mee, ja.”158 
 
Los van de beleving van de rol van het Ministerie van Financiën staat de vraag hoe 
Financiën met de AFM omgaat in en rond deze vergaderingen. Financiën is immers 
verantwoordelijk voor de AFM, maar de AFM staat verder theoretisch los van politiek en 
ambtelijk Den Haag. Waar de Panelleden zelf niet structureel een-tweetjes uitvoeren, 
heeft een aantal Panelleden het idee dat Financiën en de AFM dat wel doen. Een van de 
respondenten neemt aan “dat zaken ook besproken worden, zodat tussen AFM en 
Financiën unanimiteit is”159. Een ander stelt “dat het naïef zou zijn om te veronderstellen 
dat de AFM en Financiën die (een-tweetjes, JL) niet hebben”160. 
 
Behalve dat het Financiën bij de vergaderingen aanwezig is, af en toe ook verbaal, en 
volgens de Panelleden ook dingen afstemmen, is er voor Financiën nog een rol 
weggelegd: die van ontvanger. Een van de respondenten beschrijft dat als volgt: “Daar 
zit een Adviserend Panel van de AFM, maar eigenlijk is die boodschap naar de ambtenaar 
die daar op de flank zit. Van: luister, we geven nu een signaal naar de AFM maar 
eigenlijk bedoelen we: jouw minister moet eigenlijk zeggen: AFM, dit moet je wel en dit 
moet je niet.”161 Dat wordt onderschreven door een andere respondent, die (een deel van 
de) opmerkingen van Panelleden betitelt als “een signaal voor de wetgever”162. Voor een 
andere respondent was dit zelfs een onbewust proces: “…ik had uit mezelf niet bedacht 
dat het zo was, maar het is inderdaad waar..vaak is Financiën de echte ontvanger. Dat is 
zeker waar.”163 
 
5.2.4  Ervaren invloed door Panel en omgang AFM met Panel(-reacties) 
 
In paragraaf 5.1 is het algemeen beeld uit de interviews beschreven, waaruit bleek dat 
de autonomie ten opzichte van stakeholders zeer verschillend gewaardeerd wordt door 
de respondenten van de Panelleden. Deze waardering hangt deels samen met de ervaren 
invloed door Panelleden. In hoofdstuk 4 en de vorige paragraaf werd duidelijk dat de 
opmerkingen van Panelleden over de jaaragenda vooral betrekking hebben op de kosten. 
Dat aspect is voor de meeste Panelleden ook de belangrijkste overweging is om deel te 
nemen aan het Panel, waardoor het weinig verbazend  zal zijn dat de ervaren invloed 
vooral invloed op de financiële kant van de jaaragenda betreft. 
 
Een aantal partijen wil niet meer invloed op de AFM en de jaaragenda, want “als 
toezichthouder hebben ze een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid. En daar wil ik ook 
eerlijk gezegd niet intreden...”164 Een aantal andere organisaties wil die grotere invloed 
juist wel, en denkt dat dit breed wordt gedeeld onder de Panelleden: “…er is wel behoefte 
vanuit het Adviserend Panel aan meer bevoegdheden.”165 Deze roep komt voort uit 
onvrede over het gebrek aan ervaren invloed, zoals een andere opmerking van deze 
respondent duidelijk maakt: “…los van de goeie bedoelingen van overleg met de markt, 
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[…] het is ook wel bedoeld ter legitimatie van het eigen beleid”166. Volgens deze 
respondent staat 98% van de jaaragenda van tevoren reeds vast. Zoals eerder in dit 
hoofdstuk is vermeld, zijn er ook nog bepaalde Panelleden die vinden dat andere 
Panelleden minder invloed zouden moeten hebben. Onderling is er dus geen volledige 
consensus, hoewel dit wellicht onder de oppervlakte blijft in het proces. 
 
Hoe de respondenten de invloed van het Panel dan ook ervaren, in één mening zijn zij 
unaniem: als men daadwerkelijk iets wil bereiken, dan doet men dat buiten Panel om 
want “het zwaartepunt (van de invloed, JL) zit ‘m een beetje denk ik in die bilaterale 
contacten”167. De bilaterale gesprekken met de AFM zijn voor de organisaties verreweg 
het belangrijkst. Dat de ondervertegenwoordiging van enkele partijen niet doorwerkt 
volgens de respondenten, zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat de grootste invloed op 
de AFM en de jaaragenda buiten het Panel plaatsvinden. 
 
Ondanks het idee dat het zwaartepunt van de invloed van Panelleden op de AFM en de 
jaaragenda zich níet in het Panel bevindt, wordt de aanwezigheid van het Panel wel op 
prijs gesteld. Het dient namelijk ook als “een soort platform, waar je elkaar ontmoet”168. 
Het zorgt ook voor een andere houding van bestuurders, een mindset waarin proactief 
wordt gedacht naar stakeholders. Een van de respondenten vergelijkt het met de 
opkomst van de ondernemingsraden. “…toen er nog geen ondernemingsraden waren hè, 
met advies- en instemmingsrecht, dacht iedereen: mwoah. Toen ze er eenmaal waren, 
had je aan het begin ondernemingen van: nou, moet dat allemaal? Maar uiteindelijk, 
omdat het instituut er is en je dus gedwongen wordt uit te leggen, moet je dus ook van 
tevoren nadenken: wat moet ik daar uitleggen? En als ik een shitverhaal heb, dan zegt 
iedereen: nee. Ook al heb je alleen maar adviesrecht, dan nog moet je motiveren. Je 
moet uitleggen en dan proberen te overtuigen.”169 
 
Tot slot van deze paragraaf is het interessant om te zien dat een aantal respondenten op 
een aantal manieren een informatievoorsprong ervaart. Informatie is immers een middel 
waarmee macht of invloed kan worden uitgeoefend. Deze informatievoorsprong wordt op 
twee manieren ervaren. Enerzijds wordt door een respondent gevonden dat de AFM een 
informatievoorsprong heeft tijdens Panelvergaderingen, door de gedetailleerde bilaterale 
gesprekken die de AFM voert met de individuele Panelleden170. Anderzijds stelt een 
andere respondent dat juist de informatievoorsprong bij de Panelleden ligt, omdat veel 
Panelleden ook deel uitmaken van het Panel van DNB en zodoende informatie en 
ervaringen kunnen meenemen naar het Panel van de AFM171. 
 
 
5.3  Een nuttig orgaan, doch niet uitputtend 
 
Bovenstaande paragraaf geeft een uitgebreid beeld van de resultaten van de interviews. 
Met deze resultaten kan een antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag, die 
luidt: hoe kan de omgang met reacties van leden van het Adviserend Panel op de 
jaaragenda’s van 2005, 2006 en 2007 door de AFM worden verklaard? Hiervoor gaan we 
eerst terug naar de consequenties van de reacties van Panelleden, zoals in het vorige 
hoofdstuk weergegeven. Daar bleek dat het leeuwendeel van de reacties van Panelleden 
de kosten van de AFM betrof, maar dat slechts weinig reacties tot aanpassingen leidden. 
 
In de interviewverslagen is het beeld van de kosten als hoofdonderwerp duidelijk terug te 
zien. Ook veel opmerkingen die de grenzen van de groei van de AFM als organisatie en 
de groei van het aantal taken van de AFM betroffen, hebben - mits correct geanalyseerd 
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–betrekking op de kosten. In de interviews is wel meer aandacht voor de taken van de 
AFM dan in de verslagen van Panelvergaderingen. Dat de nadruk op de kosten ligt, is 
verklaarbaar. Het is immers vrijwel het enige gezamenlijke belang van de Panelleden, 
hoewel de zwaarte van dat belang onderling verschilt. Dat er relatief weinig over 
strategische zaken wordt gesproken komt echter niet alleen maar door de grote focus op 
de kosten; het heeft bijvoorbeeld ook te maken met het niveau van en de wisseling in 
vertegenwoordiging van organisaties in het Panel. 
 
De AFM spreekt zelf overigens graag met de Panelleden over de kosten. Wel wordt in het 
interview met de respondenten van de AFM door hen gesteld dat ze graag meer 
strategisch van gedachten zouden wisselen, maar de beleidsinhoudelijke keuzes willen ze 
zelf blijven maken172. De respondenten van de Panelleden kunnen zich daarin vinden, 
omdat de autonomie wel behouden moet blijven. Zij stellen dat veel van de jaaragenda 
al vaststaat, maar dat zij zich daaraan niet storen. 
 
Ook de conclusie dat slechts weinig reacties leidden tot aanpassingen, is goed 
verklaarbaar. Zo komt uit de interviews een beeld naar voren van tevreden Panelleden, 
die zowel de kwaliteit van de AFM als de wijze waarop ze invulling geeft aan haar 
autonomie weten te waarderen – hoewel in verschillende mate. Het grootste deel van de 
opmerkingen uit hoofdstuk 4 betrof dan ook inhoudelijke vragen, die door de AFM (of 
door het Ministerie van Financiën) werden voorzien van een verhelderend antwoord. De 
AFM heeft immers met de Panelleden “spelregels afgesproken over: hoe gaan we om met 
dat advies. We hebben afgesproken dat wij beargumenteerd dat advies volgen of niet 
volgen en dat dát advies plus de argumentatie uiteindelijk naar Financiën gaat…”173 Het 
Panel is daar ook tevreden mee: “Het is wel zo, en dat is toen nog even verduidelijkt, dat 
als wij iets adviseren en de AFM wil het niet, dan moeten ze gemotiveerd, schriftelijk, 
uitleggen waarom niet.”174 
 
In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat de stakeholders die zich laten horen 
tijdens de consultaties, meer invloed op de jaaragenda lijken te hebben dan de 
Panelleden tijdens de vergaderingen van het Panel. Dat de Panelleden overwegend 
tevreden zijn terwijl slechts weinig opmerkingen daadwerkelijk leiden tot aanpassingen, 
kan duiden op andere vormen van invloed van Panelleden dan de Panelvergaderingen. 
Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat vooral de bilaterale 
gesprekken met de AFM voor de organisaties het belangrijkst is. De invloed die wordt 
aangewend door Panelleden, wordt dus op een andere plek of wijze aangewend dan 
tijdens de officiële bijeenkomsten van het Panel. Het Panel wordt mede door deze 
mogelijkheid, maar ook door de platformfunctie en de verandering van de houding van 
de AFM ten opzichte van haar omgeving, wel gewaardeerd. 
 
Ondanks dat het Panel niet altijd evenveel invloed heeft, is ze volgens de meeste 
respondenten van waarde. Een van de respondenten zegt daarover: “Dus in die zin, 
lerende organisatie? Ja. Kan het beter? Ja. Maar we houden elkaar continu scherp, 
daarom moet je die Panels dus ook in stand houden.”175 Ook de AFM vindt de 
aanwezigheid van het Panel positief. Zij hecht veel waarde aan haar autonomie, “maar 
autonomie is natuurlijk nooit isolement. Dat moet je niet verwarren met isolement, of..of 
alle luiken dicht. Autonomie is juist luiken open!”176  
 
 

                                                 
172 Interview respondent 2 en 3 
173 Interview respondent 2 en 3 
174 Interview respondent 5 
175 Interview respondent 5 
176 Interview respondent 2 en 3 
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5.4   Terug naar de literatuur 
 
Na de verklaring van de consequenties is het nuttig om wederom terug te kijken op de 
theorie. De thema’s uit het theoretisch kader komen immers allemaal terug in andere 
delen van de scriptie, waarvan een groot deel in dit hoofdstuk, waarin kwalitatieve 
informatie is gegenereerd en weergegeven. Veel stellingen uit de literatuur zijn 
herkenbaar in de kwantitatieve en kwalitatieve data, hoewel er ook delen zijn waarvoor 
in de literatuur weinig aandacht is of waar ze de literatuur tegenspreken. Met het oog op 
de overzichtelijkheid is een soortgelijke structuur aangehouden als in het tweede 
hoofdstuk van de scriptie. 
 
5.4.1  Autonomie 
 
In het tweede hoofdstuk werd Wilson al aangehaald met zijn ideeën over autonomie 
binnen de bureaucratie. Hij stelt dat organisaties een niche nodig hebben waarin ze 
autonoom actief kunnen zijn177. Ze kunnen deze niches zelf opzoeken binnen de soms 
enigszins vage wettelijke kaders, maar in het geval van de AFM is de niche geschapen 
tijdens de herziening van het financieel toezicht in Nederland. Ondanks dat de AFM de 
niche in de schoot geworpen kreeg, moest ze zich nog wel vestigen in de markt om zich 
in stand te kunnen houden. Dit ziet Wilson als een directe verantwoordelijkheid van de 
leidinggevende178. Gezien de reacties uit de interviews, is de vorige bestuursvoorzitter 
hier uitstekend in geslaagd. 
 
De AFM is volgens de respondenten echter voortdurend op zoek naar nieuwe taken, 
ondanks dat ze haar niche al heeft gevonden. Ze heeft de neiging om zichzelf uit te 
breiden. Een van de respondenten zegt daarover: “Als honderd man klaar zijn met hun 
werk, is het niet zo dat die mensen naar huis worden gestuurd. Dan gaan ze iets anders 
bedenken”179. De AFM is dus bezig geweest met het uitbreiden van haar takenpakket, 
ofwel het zoeken naar meer ruimte in de niche waarin ze actief is. In dat licht is het 
opvallend dat de huidige bestuursvoorzitter een bezuinigingsdoelstelling heeft. Dat lijkt, 
gezien de uitlatingen van respondenten, een trendbreuk die wel aansluit op de wil van de 
Panelleden. 
 
5.4.2  Stakeholders 
 
Marissa M. Golden concludeert in haar artikel dat de Amerikaanse federal agencies te 
weinig doen om stakeholders te betrekken bij het proces van regelgeving en de notice 
and comment-periode180. Uit de informatie over de AFM op de website, in de documenten 
en uit de interviews blijkt het tegendeel. De AFM begon al vroeg met het raadplegen van 
externe stakeholders, al lang voor de Wft in werking trad. Ze heeft deze lijst 
geformaliseerd door het oprichten van het Adviserend Panel, breidt deze uit indien ze dit 
nodig acht en organiseert zowel plenaire als bilaterale bijeenkomsten met deze 
stakeholders. Ook de geïnterviewde stakeholders zijn positief over de gang van zaken. 
 
Binnen het Panel bestaat geen stemrecht. Bovendien blijft het bij adviezen. Dat betekent 
dat op papier elke stakeholder hetzelfde gewicht inbrengt, ongeacht grootte, achterban, 
sector, kennis en andere eigenschappen. Van Schendelen stelt juist dat er altijd 
verschillen zijn tussen de stakeholders in relevantie en dat er dus altijd een 
rangschikking te maken is181. Het ligt ook enigszins voor de hand dat bepaalde 
stakeholders, in dit geval Panelleden, meer invloed (kunnen) uitoefenen dan andere; niet 
overal op de financiële markten zijn de belangen even groot, anders had de AFM ook niet 
haar jaarlijkse beleidsprioriteiten geformuleerd. Desondanks spreekt slechts één 

                                                 
177 Wilson, 1989, pp.188-189 
178 Wilson, 1989, p.181 
179 Interview respondent 1 
180 Golden, 1998, p.265 
181 Van Schendelen, 2002, p.156 
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respondent concreet over een hiërarchie binnen het Panel. Uit andere interviews valt 
zoals gesteld weliswaar op te maken dat er een bepaalde pikorde is, maar dat wordt niet 
geëxpliciteerd. Zo vertelt een van de respondenten dat het een voordeel is langer 
onderdeel te zijn van het Panel: “Je bent op een gegeven moment een vast meubelstuk 
van zo’n Panel. Praat wel makkelijker, overigens.”182 Er lijken dus verschillen te zijn 
tussen de Panelleden wat betreft hun invloed, hoewel die niet door iedereen ervaren 
worden en de AFM zo objectief en gelijkwaardig mogelijk tracht om te gaan met 
Panelleden. 
 
Het aantal Panelleden is de laatste jaren toegenomen. Eerder heb ik de grootte van het 
Panel gekoppeld aan Stone, die schrijft over de voor- en nadelen van grote en kleine 
besluitvormende organen. Ondanks dat het Panel geen direct besluitvormend orgaan 
zijn, gaan de voor- en nadelen die Stone beschrijft wel op voor het Panel. Als het Panel 
unaniem een signaal geeft aan de AFM, is de kans dat dit wordt overgenomen volgens de 
respondenten immers bijzonder groot. Voordelen van een groot Panel zijn dat er meer 
mensen vertegenwoordigd kunnen zijn, het Panel minder snel onder invloed raakt van 
enigszins demagogische leden, er minder snel eenduidige meerderheden zijn omdat er 
vele verschillende visies mogelijk zijn en een kleine groep minder snel kan domineren183.  
 
Er is bij een groter Panel dus meer balans in de tentoongespreide visies. Toch heeft een 
groot en divers samengesteld Panel ook een nadeel, wat duidelijk naar voren kwam in de 
interviews. Veel respondenten plaatsen desgevraagd namelijk vraagtekens bij de grootte 
van het Panel, waarvan vrijwel iedereen partijen ziet waarvan niet wordt begrepen 
waarom die lid zijn van het Panel. De helft van de respondenten maakte zelfs de 
vergelijking met een Poolse landdag184. Dat betekent dat ze het idee hebben van een 
soms wanordelijk verlopende vergadering, waarbij een bijzonder breed scala aan visies 
aan de orde komt. Stone erkent dit nadeel, geformuleerd als voordeel van een klein 
besluitvormend orgaan: het is daarin eenvoudiger om een meerderheid te vinden, dus er 
is minder kans op een impasse185. De “Poolse landdag” is hierin duidelijk te herkennen. 
Deze moeilijkheidsfactor tijdens vergaderingen kan ook gevolgen hebben voor de invloed 
die het Panel kan uitoefenen op de jaaragenda. Hieronder wordt hierop verder ingegaan. 
 
Wat Stone echter niet als nadeel noemt van een groot orgaan, is de mogelijk wisselende 
vertegenwoordiging en het soms te lage niveau van vertegenwoordiging. Binnen het 
Adviserend Panel is sprake van substantive representation, zoals in het derde hoofdstuk 
is geconstateerd. Enkele respondenten, vooral zij die bij de AFM werkzaam zijn, hebben 
soms moeite daarmee om te gaan. Regelmatig komen plaatsvervangende 
vertegenwoordigers naar Panelvergaderingen, waardoor te weinig sprake is van een 
vervolg op eerdere vergaderingen, dus van structuur. Daarnaast zijn plaatsvervangende 
vertegenwoordigers soms op lager niveau in de betreffende organisaties werkzaam. Dat 
heeft consequenties voor het niveau van de discussies, in die zin dat er niet eenvoudig 
over strategische zaken gesproken kan worden. Stone laat hierbij een gat vallen in de 
literatuur. 
 
Zoals gezegd is het Panel geen besluitvormend orgaan. Desondanks worden de 
stakeholders die lid worden van het Panel vast onderdeel van het proces, dus enigszins 
geïnstitutionaliseerd. Dat heeft het voordeel dat stakeholders zich structureel kunnen 
laten horen, maar het heeft ook een belangrijk nadeel. Daarover zegt een van de 
respondenten: “Het nadeel is wel dat je daarmee ook, als wij in het proces worden 
meegenomen, we wat minder aan de buitenkant kunnen roepen van: wat maak je er een 
puinhoop van! Je wordt een beetje meegezogen en probleemeigenaar ook gemaakt.”186 
In deze opmerking is duidelijk te zien wat Van Schendelen al schrijft in zijn Machiavelli in 

                                                 
182 Interview respondent 5 
183 Stone, 2002, p.369 
184 Interview respondent 1; interview respondent 2 en 3; interview respondent 4; interview respondent 5 
185 Stone, 2002, p.369 
186 Interview respondent 4 
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Brussels, namelijk dat de Panelleden behalve de rol van stakeholder ook de rol van 
medebeslisser aannemen187. Door de partijen aan tafel te krijgen worden ze onderdeel 
van zowel het probleem, maar kunnen ze ook onderdeel worden van de oplossing. Dit 
lijkt in de praktijk te resulteren in een positieve houding van de Panelleden.  
 
De aanwezigheid van het Ministerie van Financiën blijft in die zin vraagtekens oproepen, 
gezien de constatering dat het ‘officieel toehoorder’ is, maar in de praktijk volgens een 
aantal respondenten toch meepraat. Volgens respondenten van de AFM is Financiën wat 
betreft beleids- en begrotingsbeslissingen van de AFM de “ultieme scheidsrechter”188. 
Omdat het ministerie een onduidelijke rol heeft, bestaat de kans dat het ook een andere 
rol aanneemt zoals Van Schendelen dat beschrijft en dus teveel onderdeel wordt van het 
proces – terwijl het juist afstand moet houden vanuit de eigenlijke rol. 
 
5.4.3  Invloed 
 
Bovens et al onderscheiden zoals in het tweede hoofdstuk uiteengezet diverse 
invloedmiddelen189. Een groot aantal daarvan is in mindere of meerdere mate terug te 
zien in de praktijk. De belangrijkste invloedsmiddelen die naar voren kwamen uit de 
interviews, zijn informatie en deskundigheid enerzijds en financiën anderzijds. Volgens 
Yackee is de eigenschap van belangengroepen dat ze expertise en kennis inbrengen, een 
van de belangrijkste argumenten voor publieke organisaties om hen te betrekken bij het 
proces van regelgeving190. Informatie is dan ook een machtsmiddel, dat werkt twee 
kanten op: meer weten dan een ander levert invloed op, waar een gebrek aan informatie 
juist tot gevolg heeft dat invloed niet goed kan worden aangewend. De 
moeilijkheidsfactor is volgens Stone dat informatie nooit volledig en eenduidig is191. Dat 
blijkt ook wel uit de vele kennisrijke Panelleden, die op bepaalde vlakken toch structureel 
van mening verschillen. Verschillende respondenten spraken overigens over het voordeel 
van informatievoorsprong. Een persoon zag het voordeel ten opzichte van de AFM omdat 
de organisatie ook deel uitmaakt van het Panel van de andere toezichthouder DNB; een 
ander vond juist dat de AFM een informatievoorsprong heeft op het Panel, omdat zij ook 
bilateraal overleg heeft met de Panelleden. 
 
Het invloedsmiddel financiën was ook terug te zien; een goedkope AFM is eigenlijk het 
enige (bijna) volledig gedeelde belang. Alleen de consumentenorganisaties hebben hier 
weinig mee te maken, omdat zij niet financieel bijdragen. De overige 18 marktpartijen uit 
het Panel betalen het toezicht dat de AFM houdt. Die zien graag een lage rekening. Over 
de kosten wordt dan ook het meest gesproken in de Panelvergaderingen. Toch lijkt dit 
gezamenlijke belang, dus een potentieel sterk invloedsmiddel, niet ideaal uitgespeeld te 
worden door de Panelleden. Er zit namelijk veel verschil in de wijze waarop de betalende 
partijen kijken naar de kosten. De Panelleden met een rijke achterban geven weinig om 
kleine financiële verschuivingen, maar richten zich op grote verschuivingen en verder op 
de kwaliteit van de AFM en hun invloed daarop. De Panelleden die opkomen voor kleinere 
organisaties worden direct geraakt door kleine stijgingen van de kosten van de AFM, 
waardoor zij eerder ageren. Eerder in dit hoofdstuk werd uit de toonzetting van de 
interviews duidelijk tot welke verschillen in inzicht dit leidt. 
 
Ook diverse andere invloedsmiddelen die Bovens et al onderscheiden waren terug te zien 
in de vergaderverslagen van het Panel en de uitlatingen van de respondenten over de 
invloed op de jaaragenda. Ten eerste zijn positief gestemde Panelleden goed voor veel 
steun van grote en kleine organisaties op de financiële markten, dus veel 
maatschappelijk draagvlak. Daarnaast is er sprake van relaties en netwerken. Dat bleek 
uit het interview met een van de respondenten, die daarover zegt: “Als ik daar dan 

                                                 
187 Van Schendelen, 2005, p.155 
188 Interview respondent 2 en 3 
189 Bovens et al, 2001, pp.132-139 
190 Yackee, 2005, p.105 en pp.107-108 
191 Stone, 2002, p.76 
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binnenkom wekken ze bij mij de indruk dat ze elkaar beter kennen dan ik de mensen 
ken.”192 Ook andere respondenten geven aan dat de persoonlijke contacten in hun 
netwerk van groot belang zijn in hun dagelijkse werkzaamheden. Een van de andere 
Panelleden vertelt juist dat ze “de media bespelen” om de AFM onder druk te zetten – en 
de media hen zelfs opzoeken in dat kader193. Zij maken dus gebruik van het 
invloedsmiddel publiciteit. Daarnaast is even hierboven het niveau van 
vertegenwoordiging aan de orde gekomen. Ook daarin zit een invloedsmiddel: de 
gezagspositie. Als alle directeuren aanschuiven in het Panel, zal hoogstwaarschijnlijk een 
andere vergadering plaatsvinden – met andere processen – dan dat alle plaatsvervangers 
aanschuiven. Tot slot is de bestuurlijke know-how een invloedsmiddel. Panelleden met 
veel ervaring in het besturen van organisaties en eventueel in hun rol als Panellid, zijn 
veelal in staat het spel van invloed beter te ‘lezen’ en te spelen. 
 
Een aantal van deze invloedsmiddelen wordt door Yackee ook al beschreven, hoewel haar 
insteek anders is: zij heeft het over afwegingen voor belangengroepen om actief te 
worden in het proces van regelgeving, zoals die in het tweede hoofdstuk zijn 
uiteengezet194. De invloedsmiddelen informatie (expertise inbrengen), financiën (bijdrage 
leveren aan publieke organisatie), maatschappelijke steun (draagvlak organisaties en 
beïnvloeding publieke opinie) en publiciteit (opnieuw beïnvloeding publieke opinie) 
duidelijk herkenbaar bij het proces van invloed van het Panel op de jaaragenda van de 
AFM. 
 
Als wordt gekeken naar de verschillende invloedsmiddelen die zijn ingezet, is het 
overigens logisch dat er een zekere hiërarchie zou kunnen zijn. De Panelleden zijn 
formeel allemaal gelijk, want er is geen sprake van stemrecht. Toch verschillen ze in 
omvang, achterban, financieel draagvlak, leeftijd en ervaring, bestuurlijke ervaring, 
netwerken en deskundigheid. Dat lijkt de stelling van een van de respondenten dat er 
een zekere hiërarchie is binnen het Adviserend Panel te ondersteunen. 
 
De ‘bias towards business’ die Yackee en Yackee beschrijven en reeds is uiteengezet in 
het tweede hoofdstuk, is terug te zien in het aantal stakeholders vanuit het bedrijfsleven 
ten opzichte van het aantal consumentenorganisaties. Omdat in het Panel geen 
stemrecht bestaat, is deze verhouding in de praktijk van de vergaderingen niet terug te 
zien. Door de wijze waarop het Panel functioneert en de AFM met het orgaan en de 
reacties van haar leden omgaat, wordt voorkomen dat betalende (commerciële) 
belanghebbenden meer invloed krijgen dan consumentenorganisaties. Het feit dat de 
organisaties die opkomen voor de belangen van consumenten op het oog 
ondervertegenwoordigd zijn, maar de Consumentenbond een uitnodiging weigerde, lijkt 
erop te duiden dat de noodzaak voor dergelijke organisaties om te zetelen in het Panel 
ontbreekt. Formeel bestaat de bias towards business dus niet in de totstandkoming van 
de jaaragenda van de AFM.  
 
Toch moeten daarbij twee kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste bestaan naast 
het Adviserend Panel ook andere vormen van overleg, bijvoorbeeld bilateraal overleg 
tussen Panelleden en de AFM. Daarmee is niet geheel duidelijk of daaruit wel een bias 
towards business ontstaat. Ten tweede wordt aangegeven door een aantal respondenten 
dat men er niet blij mee is dat er niet-betalende partijen in het Panel zitten. Zowel 
expliciet als impliciet wordt zodoende vermeld dat de consumentenorganisaties in de 
vermeende hiërarchie op de onderste trede staan. Zo lang de AFM deze ervaren 
hierarchie negeert en alle Panelleden gelijkwaardig behandelt, zal ze niet snel leiden tot 
een bias towards business – ondanks dat het voor de hand ligt dat bij aanwezigheid van 
zoveel Panelleden uit het bedrijfsleven, een sterke invloed vanuit die sector aanwezig is.  
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194 Yackee, 2005, pp.103-104 
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5.4.4  Jaaragenda 
 
Alle hierboven behandelde elementen uit de interviews en de literatuur houden verband 
met de invloed van het Adviserend Panel op de jaaragenda. Onder meer de autonomie, 
de omvang en samenstelling van het Panel, de vermeende hiërarchie daarbinnen, de 
gebruikte invloedsmiddelen en de fasen waarin ze zijn gebruikt hebben de revue 
gepasseerd. Hieronder wordt een en ander bij elkaar gebracht. Centraal daarbij staat de 
jaaragenda en de invloed van de Panelleden daarop.  
 
Tijdens Panelvergaderingen komt de jaaragenda aan de orde. Dat zijn de formele 
momenten waarop Panelleden invloed uitoefenen op de jaaragenda en de discussie 
aangaan over de inhoud ervan. Volgens Bovens et al is macht terug te zien op diverse 
fasen van het beleidsproces195. Geconcludeerd kan worden dat het Panel vooral invloed 
uitoefent bij de agendavorming, de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en 
beleidsuitvoering. De agendavorming gaat vooral op tijdens de meivergaderingen van het 
Panel, waarin vast wordt vooruitgekeken naar de jaaragenda van volgend jaar, zonder 
dat er een document ligt. Dat is, zo onderschrijven meerdere respondenten ook, het 
moment om vast een aantal zaken in te brengen. In de oktobervergaderingen van het 
Panel ligt er een concept-jaaragenda, waarop de Panelleden kunnen reageren en invloed 
kunnen uitoefenen. Dit moment in het ontstaan van de jaaragenda houdt het midden 
tussen beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering omdat concrete vragen 
omtrent deze drie fasen rond oktober worden gesteld en beantwoord. 
 
Wat lijkt te missen, is de invloed van het Panel tijdens beleidsevaluatie en terugkoppeling 
en heroverweging van beleid. Concreet betekent dit, dat niet zozeer wordt gekeken naar 
de jaaragenda van het jaar ervoor om te evalueren wat er wel en niet is gerealiseerd en 
waarom niet. Wellicht gebeurt dit in de bilaterale contacten, maar uit de agenda’s en 
verslagen van de Panelvergaderingen komt dit niet naar voren. 
 
In de meivergaderingen vraagt de AFM alvast input voor de jaaragenda van het jaar 
erop, zo valt te lezen in het eerste deel van dit hoofdstuk. Het is in dat licht dan ook 
opvallend dat het aantal reacties op de jaaragenda in de meivergaderingen steeds verder 
terugloopt. Volgens Yackee is een mogelijke reden voor stakeholders om zich niet te 
bemoeien met regelgeving (op een bepaald niveau), dat stakeholders de indruk hebben 
dat de organisaties zelf al veel kennis en expertise in huis hebben. Daardoor denken ze 
weinig invloed te kunnen uitoefenen196. Dat gaat voor deze casus ook op: de Panelleden 
zijn bijzonder positief over de AFM. Daarnaast is er voor de Panelleden ook bilateraal nog 
ruimte om te sturen en invloed uit te oefenen.  
 
De hoge kwaliteit van het werk van de AFM en de mogelijkheid tot bilaterale overleggen 
zijn twee mogelijke verklaringen voor het feit dat er weinig verandering optreedt in de 
jaaragenda’s naar aanleiding van Panelvergaderingen – met andere woorden, mogelijke 
verklaringen voor het feit dat het Panel formeel weinig invloed uitoefent op de 
jaaragenda. Dat rijtje is echter nog aan te vullen. Zo draagt de diverse samenstelling van 
het Panel, voor sommige respondenten zelfs leidend tot de ervaring van een Poolse 
landdag, ervoor dat er weinig eenduidigheid zit in de richting van invloed. Ook het de 
wisselingen in vertegenwoordiging en het soms te lage niveau van vertegenwoordiging 
dragen bij aan de onvolledige invulling van de potentiële invloed. Ten slotte is er binnen 
het Panel een vrijwel unaniem gedeelde zorg, namelijk die van de kosten die AFM maakt, 
maar ook daarin verschillen de visies enorm, zoals eerder is beschreven. Dat de enige 
unanieme zorg ook ambivalent is, draagt niet bij aan een sterke invloed op de 
jaaragenda. 
 

                                                 
195 Bovens et al, 2001, p.131 
196 Yackee, 2005, p.107 
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Bovenstaande alinea leidt tot de volgende opsomming voor stroeve uitoefening van 
invloed op de jaaragenda door leden van het Adviserend Panel van de AFM: 
• Hoge kwaliteit van het werk AFM; 
• Mogelijkheid tot (structureel) bilateraal overleg met de AFM; 
• Diverse samenstelling Panel (“Poolse Landdag”); 
• Wisselingen in (niveau van) vertegenwoordiging; 
• Enige vrijwel unanieme zorg is ambivalent in de praktijk. 
 
Door terug te zijn gekeerd naar de literatuur en deze waar mogelijk herkend, bekritiseerd 
en/of aangevuld te hebben, is in dit hoofdstuk toegewerkt naar de beantwoording van de 
centrale vraagstelling. De conclusie van deze scriptie is in het volgende hoofdstuk te 
vinden, gevolgd door een korte discussie over de scriptie en het onderzoeksterrein. 
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6  Conclusie 
 
 
Autonomie ten opzichte van stakeholders is een onderwerp dat actueel is en waarover de 
komende jaren nog veel geschreven zal worden. Dat heeft niet alleen te maken met de 
praktische gang van zaken per casus, maar ook met vraag welke vorm en mate van 
autonomie gewenst zijn voor toezichthouders. Toezicht is een publieke taak, daar zal een 
ieder het mee eens zijn. Incidenten als de in de inleiding beschreven effectenlease-affaire 
van LegioLease zijn onwenselijk en duperen vele onschuldige beleggers. Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1788) stelde al dat een regering bestaat om  de gemeenschappelijke uit 
te voeren, dus het gemeenschappelijk belang te dienen. De gemeenschappelijke wil is 
daar niet simpelweg de optelsom van alleen afzonderlijke individuen, maar een wil die 
door iedereen gedeeld wordt voor ieders welzijn197. Een veilige en gezonde financiële 
markt lijkt daarin te passen. De vraag is in hoeverre het ‘algemeen belang’ beïnvloed kan 
en mag worden door externe stakeholders – zeker als het gaat om een selecte groep 
daarvan, zoals het Adviserend Panel van de AFM. 
 
Ook andere vragen komen aan de orde. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de invloed 
van het Adviserend Panel op de jaaragenda voor de legitimiteit daarvan? In de VS 
probeert men tevergeefs het regelgevingproces te democratiseren door stakeholders een 
geïnstitutionaliseerde mogelijkheid te geven om te reageren op ontwerpregels198. Werkt 
het proces met het Adviserend Panel wel bevorderend voor het democratisch gehalte van 
de jaaragenda van de AFM? Is er daadwerkelijk sprake van invloed of is het meer 
legitimatie van het eigen beleid? En is het wenselijk dat de toezichthouder luistert naar 
marktpartijen, met andere woorden: is het goed dat de spelers invloed hebben op hun 
scheidsrechter? In het eerste hoofdstuk is de metafoor gepresenteerd van scheidsrechter 
Jol, voorafgaande aan Ajax-Feyenoord. In verschillende interviews is deze ook aan bod 
gekomen, zowel op initiatief van de interviewer als op initiatief van respondenten. 
 
Er is weinig onderzoek gedaan en zodoende weinig geschreven over autonomie van 
verzelfstandigde publieke organisaties ten opzichte van haar stakeholders. Hieronder zal 
de centrale vraagstelling van dit onderzoek beantwoord worden. In het antwoord worden 
stellingnamen gebruikt die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op dit onderzoek en dus op 
voorgaande hoofdstukken, maar in een aantal gevallen ook gedeeltelijk op eerder 
onderzoek van Marissa M. Golden en Susan W. Yackee.  
 
 
6.1  Beantwoording van de centrale vraagstelling 
 
Na de inleiding, het theoretisch kader, een schets van de context en een presentatie van 
de respectievelijk kwantitatieve en kwalitatieve data wordt in dit hoofdstuk de 
eindconclusie getrokken. Zo wordt beschouwd wat alle theorie en data nu eigenlijk 
betekenen en hoe de centrale vraagstelling beantwoord moet worden. Deze vraag luidt: 
wat is de invloed van het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisatie op de 
jaaragenda van de Autoriteit Financiële Markten? 
 
Gezien het aantal reacties van Panelleden op de jaaragenda’s en in het bijzonder het 
aantal reacties dat leidt tot wijzigingen in de jaaragenda’s, kan niet anders dan 
geconcludeerd worden dat het Adviserend Panel formeel weinig invloed heeft op de 
jaaragenda van de AFM. Deze stelling moet echter genuanceerd worden. Er is namelijk 
een aantal redenen voor het beperkte aantal reacties op de jaaragenda en het kleine 
aantal wijzigingen waartoe die reacties leiden. Deze zijn in hoofdstuk 5 al gepresenteerd, 
maar voor de volledigheid hieronder opnieuw. 
 

                                                 
197 Bergman, 2004, pp.100-106 
198 Yackee & Yackee, 2006, p.128 
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• Hoge kwaliteit van het werk van de AFM; 
• Mogelijkheid tot (structureel) bilateraal overleg met de AFM; 
• Diverse samenstelling Panel (“Poolse Landdag”); 
• Wisselingen in (niveau van) vertegenwoordiging; 
• Vrijwel unanieme zorg is ambivalent in de praktijk. 
 
Een meerderheid van de Panelleden is van mening dat ze wel voldoende invloed heeft. 
Buiten de Panelvergaderingen is er namelijk genoeg ruimte om bilateraal, wellicht ook 
informeel, bepaalde beslissingen ter sprake te brengen en op die manier invloed uit te 
oefenen. Dat er formeel sprake is van weinig invloed, is voor een meerderheid van de 
Panelleden verre van storend. Er is geen sprake van directe invloed zoals onder meer 
Bovens et al dat formuleren: dat A iets doet of laat wat hij zonder de invloed van B niet 
zou doen of laten, maar een meer indirecte invloed waarbij achter de schermen wordt 
overlegd en wordt getracht te sturen. Slechts een kleine groep was van mening dat het 
Adviserend Panel een formeel sterkere positie zou moeten krijgen, waarbij bijvoorbeeld 
instemmingsrecht als optie werd genoemd. 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat ook de Panelleden veel waarde hechten aan de 
autonomie van de AFM, hun toezichthouder. Om bij de sportmetafoor te blijven: de 
spelers wíllen de scheidsrechter niet sterk beïnvloeden. Ze vinden het bijzonder wenselijk 
en prettig om gehoord te worden, maar hechten veel waarde aan de autonomie en 
onafhankelijkheid van de scheidsrechter. Waar de Panelleden wel invloed op willen 
hebben, zijn de kosten van de AFM. Dat is eigenlijk het enige vrijwel gedeelde belang. Dit 
is dan ook terug te zien in de reacties van Panelleden op de jaaragenda, die zich 
hoofdzakelijk op de kosten van de AFM concentreren. Het is weliswaar geen wijziging in 
de jaaragenda, maar enige invloed van het Panel op de AFM als organisaties blijkt uit de 
bezuinigingstaakstelling van de nieuwe bestuursvoorzitter van de AFM. In hoeverre deze 
opdracht op het conto van het Panel geschreven mag worden, is moeilijk te bepalen. 
 
De belangrijkste winst van de structurele aanwezigheid van het Adviserend Panel, is de 
invloed die deze heeft op de bestuurders van de AFM. Deze zijn door die aanwezigheid 
namelijk gedwongen om hun acties en beslissingen goed te onderbouwen, opdat het 
Panel akkoord kan gaan met de voorstellen. Het Adviserend Panel heeft weliswaar geen 
stemrecht – het kan slechts adviezen uitbrengen – maar als het voltallige Panel een 
signaal geeft, kan de AFM dat in de praktijk moeilijk negeren. Met deze wetenschap is de 
AFM dus zorgvuldig in haar beslissingen en beleidsvoornemens, waaronder de 
jaaragenda. 
 
In de jaaragenda’s van 2006 en 2007 staat dat de jaaragenda “in concept als onderdeel 
van de begroting 2007 [is, JL] voorgelegd aan het Adviserend Panel van 
vertegenwoordigende organisaties”199. Dat impliceert dat het concept is voorgelegd aan 
het Panel als geheel en dus bijvoorbeeld in de vergaderingen uitgebreid is besproken. Uit 
het feit dat er in zes vergaderingen in totaal 47 opmerkingen over zijn gemaakt door 
Panelleden en slechts 3 daarvan leidden tot een wijziging van het document, blijkt dat 
deze stelling in de jaaragenda in de praktijk ter discussie gesteld kan worden. Er is 
weliswaar voldoende ruimte voor beïnvloeding volgens Panelleden, maar de uitoefening 
daarvan gebeurt op een andere wijze dan de jaaragenda impliceert: hoofdzakelijk 
bilateraal. De beleidsbeslissingen worden dus overlegd met belanghebbenden, wat de 
transparantie ervan zou moeten vergroten. Door de manier waarop de Panelleden invloed 
uitoefenen op de AFM, verdwijnt deze transparantie echter grotendeels.  
 
De AFM stelt zoals gezegd dat ze ‘haar luiken open wil houden’ en graag op strategisch 
niveau zou praten met de Panelleden, sterker: ze wordt tot overleg gedwongen door de 
Wet op het financieel toezicht. Tegelijkertijd wil ze echter autonoom blijven in haar 
directe beleidsbeslissingen. Deze twee wensen zijn moeilijk te verenigen. De AFM bevindt 

                                                 
199 Jaaragenda AFM 2006, p.2; Jaaragenda AFM 2007, p.2 
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zicht zodoende in een even begrijpelijke als lastige spagaat tussen autonomie en 
beïnvloeding van buiten, die aansluit op de balans die ze in haar Corporate Brochure 
beschrijft als de balans tussen het houden van toezicht en zelfregulering door de markt. 
Tot nu toe lijkt de AFM redelijk tot goed te slagen in het bewaren van deze balans.  
 
In een periode waarin transparantie van de overheid hoog in het vaandel staat bij zowel 
de overheid zelf als binnen de samenleving, valt daar voor de AFM echter nog wel een en 
ander te winnen. De invloed van externe stakeholders op de jaaragenda is in 
tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd aanzienlijk minder transparant dan ze lijkt. Of 
de feitelijke situatie aangepast moet worden aan het beeld dat wordt neergezet, of het 
beeld moet worden aangepast aan de bestaande feitelijke situatie, is een keuze die de 
AFM moet maken. De huidige situatie, hoe deze in de praktijk dan ook functioneert, is 
echter niet volgens het beeld dat wordt geschapen in diverse uitingen van de AFM. 
 
 
6.2  Discussie 
 
Zoals eigenlijk ieder onderzoek, kent dit onderzoek een aantal kwetsbaarheden. Zo is de 
kritiek die Yackee uitte op het onderzoek van Golden, omdat zij slechts gebruik maakte 
van een beperkt aantal van elf NOPR’s ofwel ontwerpregels, ook toepasbaar op dit 
onderzoek. Feit is namelijk dat ook dit onderzoek uitging van ‘slechts’ drie jaaragenda’s 
en acht respondenten. Een groter aantal jaaragenda’s en respondenten had steviger 
gefundeerde uitspraken mogelijk gemaakt. Het aantal jaaragenda’s van de AFM is echter 
nog beperkt gezien haar jonge bestaan en het aantal jaaragenda’s dat is voorgelegd aan 
het Adviserend Panel is nog iets beperkter. Daarnaast stond er voor het onderzoek een 
periode van een semester, waardoor het project tijdgebonden was. Dat had gevolgen 
voor de haalbaarheid van het onderzoek, ondanks dat sprake was van enige uitloop. Ik 
had graag alle Panelleden geïnterviewd, maar ik was helaas beperkt in tijd en 
onderzoekscapaciteit. 
 
Als wordt gekeken naar de inhoud en de analyse van het onderzoek, komt nog een 
beperking naar voren. Het gehele onderzoek richt zich namelijk op een invloedsrelatie. 
Bovens et al stellen, zoals in de voorgaande hoofdstukken meermaals is toegelicht, dat 
iedere uitspraak over invloed en macht contextgebonden en dus aanvechtbaar is. Dat 
geldt eveneens voor dit onderzoek. De uitspraken die gedaan worden zijn bovendien 
waarnemingen van de onderzoeker – weliswaar gestaafd door data, maar er is nooit 
sprake van een eenduidige waarheid waarover een ieder het eens is. Zoals algemene 
uitspraken over macht altijd aanvechtbaar zijn, zijn uitspraken over macht en invloed 
van Panelleden op de jaaragenda van de AFM dat ook200. Zo is niet iedere opmerking van 
Panelleden gericht op een directe aanpassing van de jaaragenda, kunnen jaaragenda’s 
ook wijzigen op basis van beïnvloeding door stakeholders buiten het Panel en kunnen 
Panelleden ook buiten het Panel om invloed uitoefenen op de AFM en haar jaaragenda. 
Deze mogelijkheden zijn genoemd in het onderzoek, maar zijn omwille van de 
haalbaarheid niet verder onderzocht. 
 
Ondanks deze beperkingen heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat invloed van 
stakeholders op verzelfstandigde publieke organisaties een onderwerp is dat voer blijft 
voor discussie – en voor onderzoek evenzeer. Het brengt aan het licht dat 
invloedsrelaties niet altijd zo zijn als ze lijken of zoals geïmpliceerd wordt dat ze zijn. Ook 
laat het onderzoek zien dat overleg met stakeholders over beleid verre van eenvoudig is, 
in het bijzonder als de groep stakeholders zo divers is als in het Adviserend Panel – en 
dan gaat het nog om stakeholders die afkomstig zijn uit één en dezelfde sector. Zelfs 
over het enige vrijwel unanieme punt van zorg liepen de meningen en toonzettingen 
bijzonder sterk uiteen. 
 

                                                 
200 Bovens et al, 2001, pp.130-131 



Jorrit Linders  Augustus 2008 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Eindscriptie Bestuur en Beleid – Open luiken in het publieke domein 

64

De discussie over autonomie van verzelfstandigde publieke organisaties zal voorlopig nog 
niet over zijn. Ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan de discussie, of in ieder geval een 
start is voor vervolgonderzoek naar de situatie van invloed van stakeholders op 
toezichthouders en andere verzelfstandigde publieke organisaties in Nederland. Het zou 
bijzonder interessant zijn om vervolgonderzoek te doen naar andere wijzen van 
beïnvloeding, dus in kaart te brengen op welke manieren Panelleden en andere 
stakeholders hun invloed op een organisatie als de AFM trachten uit te oefenen. Ook  is 
het interessant om nog eerder in de vorming van de jaaragenda onderzoek te doen: op 
basis van welke interne en externe krachten komt een dergelijk document tot stand? 
Daarnaast kan het verhelderend zijn om een onderzoek als dit over een aantal jaren 
nogmaals uit te voeren, voor de jaaragenda’s van 2005 tot op dat moment. Er ontstaat 
dan een gestructureerd beeld van invloed van Panelleden op de jaaragenda van de AFM. 
Ik daag andere bestuurskundigen, zoals ik me ook mag noemen na de verdediging van 
dit document, uit om de handschoen op te nemen. 
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