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Een woord vooraf 

 
Voor u ligt het verslag van mijn onderzoek waarmee ik mijn masteropleiding Bestuur & Beleid afrond. 

Tijdens het opschrijven van deze woorden besef ik me dat mijn studietijd met het presenteren van 

mijn thesis achter me zal liggen. Een raar idee, maar ik ben ook verheugd dat ik dit onderzoek met 

een voldaan gevoel af kan sluiten en aan een nieuwe uitdaging kan beginnen. 

Europese besluitvormingsprocessen zijn ‘Byzantijns’, ‘fuzzy’ en ‘ongelooflijk complex’, maar 

tegelijkertijd core business. Het onderzoek hiernaar op het gebied van wet- en regelgeving voor het 

toezicht op financiële markten heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. De afgelopen zes maanden 

leerde ik elke dag weer wat nieuws, en als ik dacht dat ik alle puzzelstukjes ongeveer op zijn plek had 

gelegd, bleek er wel weer een stukje te ontbreken. Dankzij mijn stage bij de Autoriteit Financiële 

Markten heb ik een ongelooflijk mooi kijkje in de keuken kunnen nemen en heb ik geprobeerd 

verslag te leggen van deze processen in de praktijk van de toezichthouder, die laveert tussen 

politieke onderhandelingen en inhoudelijke expertise waarbij goede internationale contacten van 

essentieel belang zijn. Zonder een oordeel te vellen over de rol van de AFM in de 

besluitvormingsprocessen, heb ik getracht in kaart te brengen welke stappen ondernomen worden in 

beleidsvormingtrajecten en de uitwerking hiervan in de besluitvorming.  

Mijn eerste dankwoord gaat uit naar mijn begeleider, Kutsal. Dankzij zijn feedbacksessies in 

Amsterdam, Utrecht en Den Haag heeft hij mij steeds een stap doen zetten in de goede richting en 

fungeerde hij tijdens mijn stage en onderzoeksperiode als een ware mental coach. Ook Sebastiaan 

wil ik hartelijk danken voor zijn kritische noot. Daarnaast ben ik de AFM dankbaar voor het mogelijk 

maken van mijn onderzoek en uiteraard wil ik alle respondenten die ik heb geïnterviewd enorm 

bedanken voor hun inzichten. In het bijzonder wil ik Max en Gert bedanken voor hun feedback en 

ondersteuning tijdens mijn onderzoek en stage. SBI’ers, bedankt voor de ontzettend leuke en 

leerzame tijd die ik heb gehad bij de AFM: beter een goede buur dan een verre vriend!  

Jeroen, ik wil je bedanken voor je altijd aanwezige moral support, dit heeft mij enorm geholpen 

gedurende de laatste loodjes van mijn onderzoek. Kirsten, samen hebben we de eindstreep gehaald 

en dankzij jou ben ik het vertrouwen in mezelf blijven houden. Jolien, ik zal onze koffiedates op de 

USBO missen, bedankt voor het ontzettend leuke jaar! Mijn laatste dankwoord gaat uit naar Hester: 

zonder het gevoel dat ik altijd bij jou terecht kan, was ik nooit zover gekomen. 

 

Amsterdam, 

Augustus 2011 
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Samenvatting 

 

De gevolgen van de kredietcrisis hebben de tekortkomingen van het Europees financieel toezicht 

pijnlijk aan het licht gebracht. Ondanks de toenemende dynamiek van de financiële markten en 

grensoverschrijdende dienstverlening, was er sprake van gebrekkige samenwerking tussen 

toezichthouders onderling en grote verschillen in nationale toezichtpraktijken. De implementatie van 

Europese wet- en regelgeving bleek nationaal te sterk te verschillen; samen met beperkte 

bevoegdheden van toezichthouders leidde dit tot gebrekkige coördinatie van het toezicht in Europa. 

Dit roept vragen op over de vormen van bestuur en coördinatie van beleid dat nationale 

landsgrenzen overstijgt. Europees bestuur wordt ook wel omschreven als multi-level governance: 

meerdere vormen van bestuur die zich voornamelijk voordoen in netwerken waarin nationale 

overheden en instellingen samenwerken met EU-instellingen. Omdat het begrip netwerk 

onvoldoende toereikend is voor de beschrijving van besluitvorming en legitimiteit van deze vorm van 

bestuur, is in dit empirisch onderzoek een tweetal theorieën over besluitvorming (rationele 

besluitvorming en deliberatief supranationalisme) getoetst aan de hand van documentanalyse en 

diepte-interviews. Rationele besluitvorming veronderstelt rationele actoren die exogene voorkeuren 

hebben en een kosten-batenanalyse maken voor een waardemaximaliserende keuze. Deliberatief 

supranationalisme veronderstelt echter een veel minder vaststaand proces van besluitvorming, 

waarin overleg en debat van wezenlijk belang zijn: de uitkomst van beleid wordt niet vooraf bepaald 

maar vormt zich gedurende het proces. Vanwege de scope van het onderzoek is de nadruk gelegd op 

de rol van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het transnationaal 

netwerk van effectentoezichthouders. Er is onderzocht op welke wijze nationale toezichthouders 

functioneren in dit netwerk en op welke wijze besluiten genomen worden in de Europese 

beleidsvorming. De volgende onderzoeksvraag stond daarbij centraal: In welke mate is er sprake van 

rationele besluitvorming of deliberatief supranationalisme bij de totstandkoming van Europese 

wet- en regelgeving voor financiële markten?  

Dit onderzoek toont aan dat de besluitvorming in de totstandkoming van Europese wet- en 

regelgeving voor financiële markten varieert per thema en type beleidsnetwerk. Besluitvorming op 

dit beleidsterrein verloopt via een gefaseerd proces dat zich kenmerkt door uitvoerige consultatie 

van stakeholders, nationale overheden en toezichthouders. Het netwerk van 

effectentoezichthouders functioneert als samenwerkingsverband, waarin debat en overleg leidend 

zijn in de besluitvorming. In de voorbereiding van beleid worden goede argumenten en expertise van 

noodzakelijk belang geacht. Toezichthouders hebben niet altijd exogene voorkeuren, waardoor het 

handelen in het netwerk geen vast verloop kent en tevens afhankelijk is van externe factoren en 
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goede contacten. Deze kenmerken onderschrijven het deliberatieve karakter van lidstaten en de wil 

om samen te werken. Het netwerk van Europese effectentoezichthouders fungeert als platform voor 

samenwerking en de besluitvorming in dit netwerk is consensusgedreven. Er is echter niet altijd 

sprake van een gedeelde leefwereld; deze discrepantie wordt niet alleen veroorzaakt door culturele, 

maar ook door institutionele verschillen tussen de lidstaten. Daarnaast heeft niet elke lidstaat of 

toezichthouder dezelfde resources of expertise tot zijn beschikking. Samen met de omvang van de 

kapitaalmarkt van een lidstaat bepalen deze factoren de mate van invloed op de beleidsvorming. 

Omdat de toezichthouders niet alleen in de uitvoerende fase van beleid betrokken zijn, maar 

ook in de beleidsvorming, kunnen zij invloed uitoefenen op Europese wet- en regelgeving en een rol 

spelen bij de agendavorming van beleid. Het toezicht in Europa is echter zeer divers ingericht en er is 

sprake van verschillen in implementatie van de wet- en regelgeving op nationaal niveau. Hierdoor 

wordt niet altijd overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de wetgeving, met 

onderhandelingen tussen lidstaten tot gevolg. Deze onderhandelingen vinden voornamelijk plaats in 

het beginstadium van beleidsvorming, waar voornamelijk nationale overheden betrokken zijn bij de 

voorbereiding van de wetgeving. In dit stadium van beleidsvorming is sprake van een meer rationele 

vorm van besluitvorming. Hoe hoger op de besluitvormingsladder, hoe harder het ‘spel’ gespeeld 

wordt. Politieke, nationale belangen spelen een rol en worden weloverwogen strategisch ingezet in 

de onderhandelingen. Hieruit blijkt dat Europa wel een monetaire, maar geen politieke eenheid is, 

waarbinnen vertrouwen en gedeelde normen soms ontbreken. Besluiten over politiek gevoelige 

onderwerpen blijven sterk nationaal georiënteerd, het duurt langer voordat deze genomen worden 

en zijn ofwel complex, ofwel verpakt als een algemeen compromis waar alle lidstaten zich in kunnen 

vinden.  

Sinds januari 2011 is het netwerk van effectentoezichthouders overgegaan in een agentschap, 

met verdergaande bevoegdheden en een prominentere rol in de beleidsvorming. Besluiten worden 

in dit agentschap genomen op basis van stemverhoudingen, in tegenstelling tot de eerder 

consensusgedreven besluitvorming. De verandering in besluitvorming kan implicaties hebben voor 

de wijze waarop toezichthouders handelen in Europese besluitvormingsprocessen. 

Stemverhoudingen kunnen bijdragen aan een meer strategische handelswijze van toezichthouders, 

die eerder in het proces al hun belangen overwegen en hun standpunt inzetten. Deze omslag kan 

ertoe leiden dat de rationele, meer strategische vorm van besluitvorming toe zal nemen, terwijl het 

idee van een platform voor samenwerking en inhoudelijk debat meer op de achtergrond raakt. Het 

streven naar verdergaande harmonisatie van (toepassing van) Europese wet- en regelgeving 

impliceert dat er vaker overeenstemming bereikt zal moeten worden. Door het vermijden van 

compromissen die leiden tot multi-interpretabel beleid, kunnen stemprocedures de effectiviteit van 

besluitvorming verhogen.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Toezicht financiële markten  

De Europese Unie en het belang van Europees bestuur voor de financiële markten is voor velen niet 

direct zichtbaar en de berichtgeving hierover is vaak abstract, waardoor het weinig tastbaar is wat de 

gevolgen van Europese wet- en regelgeving zijn op nationaal niveau. Landsgrenzen vervagen, de 

internationale handel neemt toe en de technologie ontwikkelt zich in rap tempo. Samen met de 

komst van de euro en de wereldwijde handelsmarkt hebben deze ontwikkelingen geleid tot 

dynamische financiële markten. De globalisering van het economische verkeer heeft ook gevolgen 

voor de praktijk van de toezichthouder, die nauw dient samen te werken met toezichthouders uit 

andere lidstaten. Samen dienen zij transparante en eerlijke markten te waarborgen en het 

vertrouwen van de consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken. De crisis heeft 

echter de tekortkomingen van de praktijk van de toezichthouders in Europa pijnlijk aan het licht 

gebracht. Door beperkte of ontbrekende bevoegdheden waren zij niet in staat goed samen te 

werken en een gecoördineerde aanpak ontbrak, waardoor toezichthouders beperkt waren in hun 

mogelijkheden risico’s te signaleren.  

De toenemende technologische ontwikkelingen en de economische crisis hebben de discussie 

over de grenzen van het politiek bestuur verder doen toenemen. Verschillende vormen van bestuur 

binnen de Europese Unie worden gehanteerd om de interne markten te reguleren. Deze regulering 

wordt vormgegeven door Europese wet- en regelgeving: richtlijnen en verordeningen die tot stand 

zijn gekomen in Europa. De totstandkoming ervan kenmerkt zich door een samenspel van actoren 

(belangengroepen, nationale overheden, toezichthouders), wat ook wel een netwerk wordt 

genoemd. Eén daarvan is het netwerk van Europese effectentoezichthouders, dat een adviesrol 

vervult bij de inhoudelijke invulling van wet- en regelgeving. Naast deze adviesrol vervullen deze 

toezichthouders ook een functie bij de consistente uitvoering van de richtlijnen op nationaal niveau. 

Zij werken dus samen in de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Op welke vullen zij de 

samenwerking in en op welke wijze zijn zij betrokken in de beleidsvorming? 

 

1.2 Probleemstelling  

Recent onderzoek naar de vormen van bestuur binnen de Europese Unie richt zich op de 

totstandkoming van wet- en regelgeving in beleidsnetwerken en er is meer aandacht gekomen voor 

het onderzoeksterrein van risicobeheersing en regulering binnen de EU. De voornaamste 
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onderzoeken waren gericht op de regulering van de voedselveiligheid (Krapohl 2003, 2007; Krapohl & 

Zurek 2006; Vos 2000), de elektriciteitsmarkt (Eising 2002), de farmaceutische industrie (Krapohl 

2004, 2007) en de telecommunicatiemarkt (Thatcher 2001, 2002; Ottow 2006). De regulering van 

financiële markten is echter nog onderbelicht en wordt regelmatig enkel besproken in een breder 

kader van Europese netwerken van toezichthouders. In dat kader wordt de nadruk gelegd op de 

juridische bevoegdheden en verantwoording van deze netwerken (Coen & Thatcher 2008; Moloney 

2008; Lavrijssen & Hancher 2009). 

De crisis toonde pijnlijk aan dat er veel tekortkomingen waren in het toezicht op de financiële 

markten. Ondanks de wil van toezichthouders om samen te werken, schoten zij hierin vaak tekort 

vanwege het verschil in nationale toezichtpraktijken en het gebrek aan bevoegdheden. De 

tekortkomingen in de praktijk roepen echter ook vragen op over de bestaande wet- en regelgeving: 

was die wel toereikend genoeg voor samenwerking en eenzelfde toezichtpraktijk? En wat is de 

betrokkenheid van de toezichthouders geweest bij de totstandkoming van wet- en regelgeving? 

Weinig is nog bekend over de wijze waarop deze toezichthouders zich tot elkaar verhouden in 

Europa en hoe zij samenwerken met andere actoren in het besluitvormingsproces. Besluitvorming in 

Europa in de beleidsvorming kenmerkt zich door een breed veld van actoren en instellingen die 

geconsulteerd worden alvorens richtlijnen worden opgesteld. Het netwerk van nationale 

toezichthouders van effectenmarkten is hier één van. Dit netwerk, vaak dienend als platform voor 

samenwerking, heeft echter geen wettelijke bevoegdheden en werkt vaak nauw samen met andere 

EU-instellingen en netwerken bij de totstandkoming van Europese richtlijnen. Abstracte theorieën 

over (Europese) besluitvorming kunnen geconcretiseerd worden om inzicht te krijgen in de rol van de 

toezichthouders bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving en de wijze waarop 

besluiten worden genomen in de beleidsvorming. Om dit inzicht te verkrijgen is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd:  

 

In welke mate is er sprake van rationele besluitvorming of deliberatief supranationalisme bij de 

totstandkoming van Europese wet- en regelgeving voor financiële markten?  

 

Rationele besluitvorming veronderstelt rationele actoren die exogene voorkeuren hebben en een 

kosten-batenanalyse maken voor een waardemaximaliserende keuze. Deliberatief supranationalisme 

gaat uit van een veel minder vaststaand proces van besluitvorming, waarin beleid zich vormt 

gedurende overleg en debat, waardoor de uitkomst van beleid niet vooraf bepaald kan worden. Deze 

twee theorieën zullen verder toegelicht worden in het theoretisch kader. Omdat in deze thesis 

gekeken wordt naar de rol van de toezichthouders in de beleidvorming, zal eveneens de 

institutionele context over het bestuur en de besluitvorming in Europa omschreven worden. Uit het 
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theoretisch kader vloeien deelvragen voort die helpen bij de beantwoording van de 

onderzoeksvraag. Vanwege de scope van het onderzoek is in deze thesis de nadruk gelegd op de rol 

van de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten, de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM). 

 

1.3 Doelstelling 

De Europese Unie is volgens Moloney (2008) verworden tot een superregulator: Europese wetgeving 

vult niet alleen de nationale wetgeving aan, maar voedt ook de nationale wetgeving. Het houden van 

toezicht staat steeds vaker ter discussie: hoe functioneren toezichthouders, hoe kunnen zij hun 

werkzaamheden verbeteren en op welk bestuurlijk niveau is welke mate van toezicht nodig? Bij de 

totstandkoming van Europese wet- en regelgeving is er sprake van een samenspel van meerdere 

actoren in diverse beleidsarena’s. In deze scriptie zal verslag gelegd worden van een onderzoek naar 

de rol van toezichthouders bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving. Het doel van het 

onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop (transnationale) beleidsnetwerken functioneren 

en de wijze waarop zij besluiten nemen in de beleidsvorming. 

 

1.4 Vooruitblik 

Het onderzoek is gericht op de wijze waarop beleid tot stand komt in netwerken en de wijze waarop 

besluiten genomen worden. Het toezicht op de financiële markten dient daarbij als kader voor het 

onderzoek. Allereerst is een literatuurstudie beschreven, waarin verschillende benadering over het 

bestuur en besluitvorming in Europa worden beschreven. Vervolgens volgt het methodologisch 

hoofdstuk waarin de onderzoeksopzet beschreven is. Allereerst is de institutionele context 

beschreven van de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving voor financiële markten. De 

uitkomsten van het empirisch onderzoek zijn gepresenteerd in het daarop volgende hoofdstuk. Herin 

wordt de rol van de toezichthouder in het wetgevingsproces in kaart gebracht. Daarop aansluitend 

volgt de analyse van de empirische bevindingen en is de beschrijving van deze processen gekoppeld 

aan de eerder geschetste theoretische inzichten. Tot slot zal in de conclusie antwoord worden 

gegeven op de onderzoeksvraag en zal er aandacht worden geschonken aan mogelijkheden voor 

vervolgonderzoek. 
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2. Literatuurstudie  

 

2.1 Beleidsnetwerken en multilevel governance 

De toenemende globalisering van het economische verkeer en het groeiende aantal netwerken van 

toezichthouders binnen de Europese Unie hebben gevolgen voor de besluitvormingsstructuur: 

belangrijke besluiten worden in toenemende mate genomen op supranationaal niveau. Het 

besluitvormingssysteem van de EU is een uniek systeem dat zich kenmerkt door samenwerking 

tussen en consultatie van verschillende actoren (Gallagher, Laver & Mair 2001). Het politieke 

systeem van de EU kenmerkt zich door de meerdere niveaus (zowel horizontaal als verticaal) waarop 

besluitvorming plaatsvindt. Omdat EU-besluiten gevolgen hebben voor nationale wetgeving, is het 

voor stakeholders en nationale lidstaten van belang om invloed uit te oefenen zodat hun belangen zo 

goed mogelijk behartigd worden. Dit systeem van multilevel governance is een complex systeem van 

nationale actoren en belangengroepen die elkaar proberen te beïnvloeden en zicht tot elkaar 

verhouden in een netwerk (Eising & Kohler-Koch 1999).  

Voor de sturing van maatschappelijke ontwikkelingen wordt dikwijls de term ‘beleid’ gebruikt: 

de voornemens, keuzes en acties van één of meer bestuurlijke instanties gericht op de sturing van 

een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling (Bovens e.a. 2007: 99). Hiervoor moeten politieke en 

maatschappelijke keuzes gemaakt worden. Beleid komt vaak in fasen tot stand. Startpunt voor de 

ontwikkeling van beleid wordt ook wel ‘agendavorming’ genoemd: beleid komt enkel tot stand 

wanneer dit belangrijk genoeg geacht wordt en onder de aandacht wordt gebracht. De 

uitgangspunten en doelstellingen van het beleid worden vervolgens vastgelegd in de 

beleidsvormende fase door middel van onderhandelingen, bijeenkomsten en discussies. In deze fase 

wordt informatie verzameld en analyses uitgevoerd, uiteindelijk worden hier politieke beslissingen 

over genomen. Vervolgens worden deze woorden omgezet in daden. Tot slot kan een 

beleidsevaluatie plaatsvinden: wetgeving wordt vaak na een bepaalde periode verplicht getoetst en 

geëvalueerd (Bovens e.a. 2007).  

 

Beleidsnetwerken  

Onder het begrip ‘netwerk’ wordt volgens Börzel (1998) een set van relatief stabiele relaties verstaan 

die niet hiërarchisch zijn, maar onderling afhankelijk van verschillende actoren. Deze actoren hebben 

dezelfde belangen en hulpmiddelen worden uitgewisseld om gezamenlijke belangen te realiseren, 

wetende dat samenwerking de beste manier is om het doel te bereiken. Netwerken zijn veelal 
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ingericht rond thema’s of problemen, de samenstelling van deze netwerken kan dus verschillen. Een 

meer brede definitie wordt gegeven door Koppenjan e.a. (1993: 19): 

“Beleidsnetwerken worden opgevat als patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke 

actoren die zich formeren rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma’s.” 

Beleidsnetwerken zijn min of meer duurzame verbanden, waarin beleidsvoerders en andere partijen 

binnen en buiten het openbaar bestuur met elkaar overleggen en onderhandelen over beleid. In 

beleidsnetwerken aanvaarden alle partijen dat zij voor de verwezenlijking van hun eigen of gedeelde 

belangen afhankelijk zijn van andere partijen. Kernelement is deze wederzijdse afhankelijkheid, 

waardoor er sprake is van uitwisseling en interactie (Kjær 2004; Marks & Hooghe 2001). De relaties 

tussen actoren onderling is niet hiërarchisch, maar lijkt eerder op een spinnenweb (Van Waarden 

1992). Netwerkbestuur is anders dan andere vormen van bestuur, omdat de ‘staat’ horizontaal en 

verticaal gesegmenteerd is en haar rol veranderd is van autoriteit naar activator (Eising & Kohler-

Koch 1999). Coen & Thatcher (2008) geven drie kenmerken van netwerken die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van wet- en regelgeving: de koppeling van actoren uit verschillende institutionele 

niveaus (zowel nationaal als internationaal en zowel publiek als privaat) (1), de verschuiving van 

macht van eerder gevestigde organisaties naar organisaties of individuen waarvan de hoofdrol het 

koppelen en coördineren van actoren is (2), en tot slot de wijziging in de vorm van bestuur: er is 

sprake van minder hiërarchie en meer consultatie, onderhandelingen en ‘soft law’ (3).  

 

Invloed op beleid 

Er is veel onderzoek verricht naar de mogelijke invloed van belangengroepen op de uitkomst van 

beleid (Bouwen 2002; Eising 2008; Kohler-Koch 2002; Mazey & Richardson 1993). Daarbij worden 

middelen als informatie, financiën en de grootte van de betrokken organisatie genoemd die 

belangrijk zijn voor verkrijgen van toegang en invloed op het besluitvormingsproces. Perrow (1986) 

noemt daarnaast dat vertrouwen een belangrijke factor is voor mogelijke invloed op besluitvorming. 

Dit vertrouwen kan gewekt worden door ervaring, goede contacten en strategische posities (Perrow 

1986; Agranoff & McGuire 2001). Rhodes (2002) geeft aan dat resource dependencies in een netwerk 

in de praktijk ook voor machtsverschillen kunnen zorgen. Het verkrijgen van hulpmiddelen heeft 

gevolgen voor de autonomie van de actor. Deze wederzijdse afhankelijkheid van expertise en 

hulpmiddelen kunnen in dat licht beschouwd worden als factoren die iemands invloed of 

afhankelijkheid kunnen verklaren. Organisaties zijn dan afhankelijk van hun omgeving (Beyer & 

Kerremans 2007). De netwerkbenadering erkent dat er, ondanks het grote aantal belangengroepen 

binnen de EU, een verschil bestaat in de mate van macht van de verscheidene actoren. Dit komt door 

de ongelijke verdeling van hulpmiddelen (Kohler-Koch & Larat 2009). 
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In netwerkbestuur is invloed en versterking van macht gebaseerd op het hebben van informatie. 

Daarnaast is het beschikken over de juiste bronnen en hulpmiddelen belangrijker gebleken dan 

autoriteit (Agranoff & McGuire 2001; Koppenjan e.a. 1993). Veel literatuur over 

besluitvormingsprocessen binnen de EU betreft de invloed van belangengroepen in deze netwerken, 

waarbij het belang van hulpmiddelen onderstreept wordt. Omdat de EU eisen stelt aan de expertise 

die nodig is bij de totstandkoming van wet- en regelgeving, is het redelijk om te verwachten dat 

financieel sterke organisaties meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om invloed uit te 

oefenen (Coen 2003; Beyers & Kerremans 2007). Gray (1989) noemt samenwerking als factor voor 

het delen van macht: samenwerking laat zien hoe macht verkregen wordt en impliceert een 

(tijdelijke) herverdeling van gezag, waarbij belanghebbenden samenwerken om terrein te winnen. 

 

Governance 

De term governance kent zijn semantische oorsprong nog uit de oudheid, waarin Plato het Griekse 

woord ‘κυβερνάν’ (kubernan, het sturen) gebruikte om betekenis te geven aan een systeem van 

regels; in het Latijn heeft het werkwoord gubernare de betekenis gekregen van sturing en het 

opstellen van regels. In het Engels is governance semantisch nauw verbonden met government 

(overheid of regering) en heeft het vele betekenissen die in het Nederlands betrekking hebben op 

bestuur.  

In de door Kohler-Koch & Eising (1999) samengestelde bundel over de veranderingen van 

bestuur in de EU, is een mix van vormen van governance uitgelicht. Deze mix bevat volgens de 

auteurs een aantal generieke eigenschappen en heeft volgens de auteurs betrekking op:  

“the structured ways and means in which the divergent preferences of interdependent actors are 

translated into policy choises ‘to allocate values’, so that the plurality of interests is transformed into 

co-ordinated action and the compliance of actors is achieved.” (Kohler-Koch & Eising 1999: 5).  

Ondanks de wijd verspreide vormen van bestuur in de individuele lidstaten, worden de meeste 

beleidsterreinen van de EU gekenmerkt door een groot aantal beleidsnetwerken. De kwetsbaarheid 

van de democratische legitimiteit van de EU vraagt hierom, vanwege de complexe en heterogene 

samenstelling van de EU. Netwerken kunnen volgens de auteurs de brug slaan tussen de 

ongelijksoortige lidstaten en socio-economische factoren ter compensatie van het gebrek aan 

aansprakelijkheid.  

Netwerken zijn de laatste jaren geworteld in algemene normen en waarden over Europese 

besluitvormingsprocessen. Het is een fundamentele vorm geworden van bestuur van de EU waarin 

bemiddeld kan worden tussen lidstaten en private partijen. In deze context betreft governance de 

hedendaagse complexiteit van politiek handelen, waarbij actoren zowel autonoom als verbonden 

zijn. Deze worden in toenemende mate betrokken in het bestuur zowel op nationaal als op 
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internationaal niveau. Governance is bij uitstek van toepassing in de Europese Unie vanwege de 

eigenschappen van dit bestuurlijk systeem: vaak moet er overeenkomst bereikt worden over 

regulerend beleid met actoren in een multi-level framework (Kohler-Koch & Eising 2001). Multilevel 

governance houdt in dat actoren persoonlijke en financiële hulpmiddelen moeten toewijzen op 

verschillende niveaus en verschillende plekken van interactie (zoals werkgroepen en expertcomités) 

(Maurer, Mittag & Wessels, in: Kohler-Koch 2003).  

Governance in een niet-hiërarchische context vereist een wijze van samenwerking waarbij alle 

belanghebbenden betrokken worden. Uit onderzoek van Joerges & Neyer (1997) is gebleken dat 

politiek overleg grotendeels gebaseerd is op overleg en dat strategieën als onderhandelen of 

stemprocedures alleen gebruikt worden als laatste alternatief: de meeste beslissingen worden 

unaniem aangenomen. Er is echter kritiek op de empirische relevantie van ‘overleggen’. Onderzoek 

(Kohler-Koch & Eising 1998, 2001) heeft aangetoond dat er sprake is van actoren die voornamelijk uit 

eigenbelang handelen en weinig aandacht hebben voor de belangen van anderen. Kan samenwerking 

dan wel als een dominante manier van overleg gezien worden in een multi-level context? 

Samenwerking tussen vertegenwoordigers van bepaalde groepen lijkt dan eigenlijk een contradictio 

in terminis. Deze vorm van interactie is volgens Neyer (2002) grotendeels beperkt tot expertgroepen 

die weinig politieke weerstand hebben en die direct overtroefd worden door onderhandelingen als 

‘echte’ belangen betrekking hebben op implicaties van beleid.  

Netwerkgovernance heeft betrekking op een nieuwe vorm van bestuur: het gaat uit boven de 

afwezigheid van een centrale autoriteit. Daarnaast hebben nationale lidstaten hun centrale en 

dominante rol verloren. De politieke arena wordt bevolkt door formeel autonome actoren die 

wederzijds afhankelijk zijn van betrokkenen. Het gaat dan ook om het structureren van 

verwachtingen en gedrag en het vormgeven van belangen en identiteiten. De idee hierachter is dat 

politieke actoren het oplossen van problemen als essentie van politiek beschouwen. De setting van 

beleidsvorming is dan gevormd door het bestaan van goed georganiseerde sociale subsystemen. In 

de patronen van interactie zijn vertegenwoordigers van lidstaten en stakeholders betrokken bij 

onderhandelingen over de verdeling van specifieke waarden.  

 

Shifts in governance 

Nieuwe procedures in de beleid- en besluitvorming laten zien dat er sprake is van een shift in 

governance. Deze vindt niet alleen op horizontaal niveau plaats in de delegatie van taken op 

nationaal niveau, maar ook verticaal binnen de EU. Dit duidt op een heterarchische structuur, waarin 

politieke autoriteiten noch gecentraliseerd, noch gedecentraliseerd zijn, maar gedeeld: eenheden 

van een systeem bundelen hun autoriteiten om te zorgen voor een gezamenlijke uitvoering van 
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bestuur (Neyer 2002). Interactie vindt dan grensoverschrijdend en niveauoverstijgend plaats, waarbij 

zowel ambtenaren, politici als non-gouvernementele organisaties of comités betrokken zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: Multilevel governance 

 

Multilevel governance komt in bovenstaande figuur tot uiting: de actoren in het 

besluitvormingsproces kunnen op verschillende plaatsen en op verschillende niveaus samenwerken. 

Het is een vorm van bestuur waarin besluitvorming op meerdere niveaus plaatsvindt (Kjær 2004). 

Afstemming van nationale praktijken op Europees niveau en andersom, kan worden vertaald in 

effectieve heroriëntaties van beleidsinstrumenten en –middelen (Maurer e.a. in: Kohler-Koch 2003).  

 

Comitologie 

In Europa ontwikkelt de Europese Commissie beleid om het wettelijk kader van de EU te specificeren. 

De Commissie legt deze uitvoeringsmaatregelen vast in de vorm van ondergeschikte wet- en 

regelgeving (richtlijnen en verordeningen). Deze maatregelen worden voorgelegd aan een 

raadgevend comité (raadplegingprocedure). Dit comité brengt advies uit over het voorstel van de 

Commissie. Deze vorm van voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen van wetgevingsvoorstellen 

wordt ook wel aangeduid met de term comitologie. Het comitologiesysteem van de EU heeft tevens 

een regulerende functie omdat zij inspraak heeft op de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie 

(Dehousse 2003). 

Het comitologiesysteem kan volgens Krapohl (2003) omschreven worden als het samenkomen 

van nationale en supranationale hulpbronnen. De inzet van kennis op zowel nationaal als 

supranationaal niveau heeft als doel het vermogen te vergroten om politieke problemen op te 

lossen, zonder dat nationale lidstaten hun vetorecht of invloed op beleid verliezen. Om dit te 

bereiken, moeten de intergouvernementele en supranationale actoren samenwerken in een 

functioneel onderscheidend besluitvormingsproces. Supranationale actoren als de raadgevende 

comités van de Commissie beïnvloeden dan ook het besluitvormingsproces (Krapohl 2003). De 
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besluiten die via deze werkgroepen tot stand komen, liggen ten grondslag aan de richtlijnen die 

verplichtingen voor nationale lidstaten bevatten en omgezet dienen te worden in nationale wet- en 

regelgeving. Deze vorm van bestuur kenmerkt zich vaak door een vorm van samenwerking tussen 

nationale lidstaten of deskundigen binnen een netwerk. Binnen dit netwerk wordt vaak geprobeerd 

in zekere mate invloed uit te oefenen op de totstandkoming van richtlijnen om nationale belangen zo 

goed mogelijk te behartigen (Dehousse 2003).  

De totstandkoming van Europese wet- en regelgeving van financieel toezicht en de 

implementatie hiervan op nationaal niveau verloopt volgens de zogeheten Lamfalussyprocedure, 

gebaseerd op het principe van comitologie dat zich kenmerkt door gefaseerde besluitvorming en 

uitvoerige consultatie van betrokken partijen. Met deze Europese besluitvormingsprocedure is 

beoogd een efficiënt mechanisme op te zetten dat ten doel heeft de convergentie van 

toezichtpraktijken te bevorderen, zodat er snel en flexibel ingespeeld kan worden op de 

ontwikkelingen op de financiële markten.  

Comitologie heeft gezorgd voor een wettelijk kader van politieke interactie. Het roept echter 

nog steeds vragen op over de verantwoording van de besluitvorming in deze comitologiecomités: 

hoe vindt die plaats en is die verantwoording noodzakelijk? Terwijl de effectiviteit van 

beleidsvorming en de overdracht van belangen in de EU voor een groot deel verkregen wordt via 

beleidsnetwerken, verminderen deze patronen de transparantie van beleidsvorming, welke van 

essentieel belang is voor de effectieve controle door haar vertegenwoordigers. Het is nog niet altijd 

helder in hoeverre deze netwerken bij kunnen dragen aan het efficiënt of effectief oplossen van 

problemen (Kohler-Koch 1999), waardoor de opvattingen over de onderhandelingen in deze 

netwerken nader onderzocht dient te worden.  

Desalniettemin biedt het concept van een beleidsnetwerk handreikingen voor het onderzoek 

naar de invloed van actoren op bepaalde besluiten in bepaalde beleidsarena’s. De richtlijnen die tot 

stand komen, zijn een gevolg van onderhandelingen tussen diverse actoren. Een netwerkbenadering 

van de bestuurlijke vormgeving van het besluitvormingsproces biedt een waardevol 

aanknopingspunt om de interactie tussen de betrokken actoren in perspectief te plaatsen. Het 

verklaart echter onvoldoende de wijze waarop besluiten tot stand komen binnen dit netwerk. Is er 

sprake van samenwerking of strijd, in hoeverre worden hulpmiddelen uitgewisseld en hoe wordt 

uiteindelijk consensus bereikt over beleid? 
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2.2 Besluitvorming in beleidsnetwerken  

Naar aanleiding van het gebrek aan richtlijnen en het falende toezicht tijdens de BSE-crisis in 2000 is 

naar voren gekomen dat er sprake is van enorme zwakte in de structuur en uitvoering van 

commissies binnen de EC (Krapohl 2003; Dehousse 2003). Het supranationale en 

intergouvernementele karakter van de Commissie enerzijds en de probleemoplossende taken 

anderzijds zorgen voor een spanning in besluitvormingsprocessen (Krapohl & Zurek 2006). Er is al 

veel onderzoek gedaan naar bestuur en besluitvorming in de EU op basis van een breed palet aan 

benaderingen, waaronder het neoconstructivisme, principaal-agent verhoudingen, rationele 

besluitvorming en het deliberatief supranationalisme (Joerges & Neyer 1997; Rhodes 2002; Joerges 

2002; Eising 2002, 2007; Krapohl 2003, 2007; De Visscher, Maiscocq & Varone 2008).  

De introductie van een nieuwe vorm van governance met de inwerkingtreding van comitologie 

en de Lamfalussyprocedure heeft ook geleid tot een ander proces van besluitvorming. Het 

multilevelsysteem van de EU kenmerkt zich door processen van politisering en institutionalisering; 

transnationale governance is het meest zichtbaar in comitologie (Joerges 2001). De comitologie-

comités functioneren als fora voor politieke processen en als coördinerende organen tussen 

supranationale en nationale actoren, nationale overheden en externe factoren. In onderzoek 

hiernaar wordt de aandacht vaak besteed aan een meer rationele, politieke benadering van de 

interactie in deze netwerken (Joerges & Vos 1999). Deze benadering lijkt voor onderzoekers de 

meest plausibele verklaring te zijn voor de positie van actoren in deze netwerken. Een principaal-

agent verhouding is echter niet van toepassing; de comitologiecomités kunnen niet gezien worden 

als agent van de Commissie als principaal, omdat zij slechts een adviesrol vervullen die niet bindend 

is. Deze adviesrol, die ingevuld wordt door nationale overheden of bestuursorganen, wordt ook wel 

omschreven als een vorm van deliberatief supranationalisme (Joerges & Neyer 2006). Deze 

benadering probeert de besluitvormingsprocedures in het comitologiesysteem te verklaren. De 

Europese Commissie heeft door middel van dit systeem routines gecreëerd voor het gebruik van 

externe expertise en transnationale arena’s. Door het invoeren van expertcomités is het 

vertegenwoordigen van transnationale belangen gestimuleerd, besluitvorming in de EU is daardoor 

sterk beïnvloed door experts en agentschappen (Kohler-Koch 2000; Pollack 2005). 

De toenemende supranationale samenwerking en multilevel governance hebben gezorgd voor 

een verandering in de besluitvormingsstructuur binnen de EU. Een netwerkbenadering kan een 

algemene beschrijving geven van de wijze waarop de regulering van crises en toezicht gehandhaafd 

wordt. Dit perspectief biedt tot op zekere hoogte een kader, maar het beschrijft de huidige situatie 

niet specifiek genoeg. Inhoudelijk kan het namelijk niet de exacte wijze van besluitvorming in 

netwerken verklaren. Lidstaten bevinden zich bij de totstandkoming van wet- en regelgeving in een 



19 
 

spagaat: enerzijds dienen ze nationale belangen te behartigen, anderzijds de gemeenschappelijke 

belangen. De wederzijdse herkenning van problemen en de beschikking over wetenschappelijke 

kennis kan zo leiden tot een forum voor deliberatief supranationalisme (Joerges & Neyer 1997), het 

kan echter ook een politiek spel zijn waar nationale belangen van lidstaten sterk overheersen in het 

debat (Kohler-Koch 2000). Deze discrepantie roept om een vergelijking van deze twee verschillende 

benaderingen in empirisch onderzoek. 

 

2.3 Rationele besluitvorming 

De basisaanname van rationele besluitvorming is dat mensen rationeel handelen; dergelijke 

handelingen staan centraal. Onder rationaliteit wordt verstaan: een consistente, 

waardemaximaliserende keuze binnen specifieke beperkingen (Allison & Zelikow 1999: 18). De 

nationale overheid wordt gezien als een geüniformeerde actor, die een weloverwogen afweging 

maakt tussen de verschillende mogelijkheden. De uiteindelijke actie is gebaseerd op een logische 

afweging en is een rationele keuze in de context van een gegeven situatie. Het maximaal haalbare en 

de meest gunstige uitkomst staat centraal in de keuze van de actor (Allison & Zelikow 1999). De 

uiteindelijke handeling omvat nationale belangen en beschikbare mogelijkheden om de acties te 

verwezenlijken en is dus een middel om vooraf bepaalde doelen te bereiken. Indien deze doelen 

helder zijn, veronderstelt de rationele benadering dan ook een voorspelbaar besluitvormingsproces. 

Deze benadering gaat namelijk uit van een set basisveronderstellingen: lidstaten en nationale 

overheden zijn rationele, geüniformeerde actoren (1); een vooraf bepaald doel van lidstaten bepaalt 

hun keuze voor beleiduitkomsten (2); deze lidstaten hebben vooraf opgestelde preferenties en 

hebben een inschatting gemaakt van de mogelijke uitkomsten of gevolgen (alternatieven) (3); de 

uiteindelijke actie is een rationele, waardemaximaliserende keuze op basis van een kosten-

batenanalyse (4). Daarnaast gaat rationele besluitvorming uit van strategische handelingen als 

oplossing voor een mogelijk probleem (Allison en Zelikow 1999). Daarop volgend kan gezegd worden 

dat als de baten niet opwegen tegen de kosten (als de kosten voor een alternatief dusdanig hoog 

zijn), de waarschijnlijkheid voor de keuze van een actie daalt (en vice versa). 

De rationele benadering is een sterk methodologische benadering die uitgaat van een set 

basisprincipes om de uitkomst van beleid en besluitvorming te bepalen. Deze benadering gaat ervan 

uit dat de maximalisatie van het nut van de actoren het uiteindelijke doel is van besluitvormers. Er is 

echter sprake van bounded rationality, dit houdt in dat mensen niet in staat zijn kennis te hebben 

van alle mogelijke alternatieven. Mensen hebben een beperkte verwerkingscapaciteit en zijn niet in 

staat alle gevolgen van mogelijke handelingen te overzien (Allison & Zelikow 1999). Het doel, de 
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mogelijkheden en consequenties en de uiteindelijke keuze worden daarom verder ingevuld door 

menselijke veronderstellingen en percepties.  

In dit rationele model is er tevens sprake van strijd en het najagen van eigen belangen door een 

afgewogen kosten-batenanalyse. Beleid komt tot stand door middel van transnationale 

onderhandelingen, waarbij nationale lidstaten en organisaties een rationeel belang hebben in het 

vormen van Europese regels, omdat deze van invloed zijn op nationale wetgeving. De verschuiving 

van regulerende functies naar Europa is een rationele handeling van de lidstaten, omdat 

intergouvernementele onderhandelingen veel tijd kosten en aandacht vragen (Eberlein & Grande 

2005). Pollack (2005) beweert dan ook dat de nationale lidstaten de comitologiecomités 

systematisch vormen en gebruiken als instrumenten van macht, waarbij bewijs van samenwerking en 

uitwisseling oppervlakkig blijft.  

Rationele benaderingen zijn vaak gebaseerd op het idee dat actoren in het 

besluitvormingsproces enkel gedreven zijn door eigenbelang. Politiek wordt geschetst als zijnde een 

domein van belangen en asymmetrische verdelingen van macht, waarin voorkeuren exogeen zijn 

alvorens interactie aangegaan wordt (Pollack 2005). Besluitvorming wordt zo gezien als een 

instrument om eigen voorkeuren kenbaar te maken en te laten prevaleren. De dominantie van 

rationele benaderingen in eerder onderzoek is beperkt: het richtte zich voornamelijk op formele 

instituties en autoriteiten. Omdat er enkel gekeken wordt naar de formele verdeling van 

beleidsbevoegdheden, wordt er voorbijgegaan aan een breder perspectief van de regulerende 

instituties, namelijk de informele aspecten en de dynamiek in een groepsproces (Eberlein & Grande 

2005). Het deliberatief supranationalisme onderschrijft deze dynamiek en geeft meer erkenning aan 

informele besluitvormingsprocedures dan het rationele uitgangspunt.  

 

2.4 Deliberatief supranationalisme 

Joerges (2001) noemt de vorm van overleg in een institutionele omgeving en beleidsnetwerken bij 

uitstek toepasselijk voor onderzoek naar Europees bestuur. Deze vorm van discussie wordt ook wel 

aangeduid met deliberatief supranationalisme (Joerges & Neyer 1997). In de praktijk zou dit tot uiting 

kunnen komen in comitologiecomités: fora voor nationale en supranationale experts waar een 

bepaald beleidsprobleem centraal staat. Sterke argumenten, informele normen en consensus zijn 

dan van groter belang dan formele regels (Joerges & Neyer 1997). 

Het deliberatief supranationalisme gaat uit van voorkeuren die (kunnen) veranderen tijdens het 

besluitvormingsproces en veronderstelt dat eerder gestelde doelen aangepast worden gedurende 

het proces (bij rationele besluitvorming staan deze voorkeuren echter vast). Als tegenstelling van 
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stemverhoudingen of onderhandelingen kan deliberatie communicatieve processen versterken, 

waarbij de kracht van het sterkste, beste, of meest overtuigende argument mensen zal bewegen hun 

doelen te harmoniseren en standpunten op elkaar af te stemmen (Joerges & Neyer 2006). Het 

deliberatief supranationalisme veronderstelt dat een hoog niveau van integratie en argumentatie 

alleen succesvol is als er voorwaarden zijn voor de vorm van het gesprek en de discussie. Deze 

voorwaarden kunnen gesteld worden door onderscheid tussen goede en slechte redenen voor 

handelingen te onderscheiden, waardoor actoren in het proces gedwongen worden deel te nemen 

aan een redelijke discussie. In het patroon van rationele besluitvorming worden wijzigingen van 

plannen of voorkeuren niet veroorzaakt door beter beargumenteerde standpunten, maar vanuit 

positiebepaling ten opzichte van andere lidstaten en belangen.  

Bij het deliberatief supranationalisme wordt uitgegaan van een andere visie: actoren handelen 

op een meer professionele manier en streven door middel van samenwerking naar consensus. De 

gedachte van overleg en samenwerking is afkomstig van Habermas (1985) die een uitgewerkte 

theorie ontwikkeld heeft over communicatief handelen. Onder de logica van discussiëren wordt niet 

alleen het onderhandelen op basis van vastgestelde voorkeuren en macht benoemd, maar ook de 

discussie. Dit proces van debat leidt volgens Habermas tot een samenleving waarin actoren 

deelnemen aan een collectieve zoektocht naar de waarheid en de best mogelijke oplossing voor 

publiek beleid. Om dit ideaal te kunnen bereiken, dient er aan een drietal voorwaarden voldaan te 

zijn. De deelnemers moeten allereerst bereid zijn zich in te leven in de ander en de wereld door 

andermans ogen te bekijken. Daarnaast moeten de deelnemers ook een gedeelde leefwereld hebben 

waarin collectieve interpretaties van de wereld heersen met dezelfde taal of cultuur. Ten slotte dient 

de conversatie open en toegankelijk te zijn voor alle deelnemers. Deze deels constructivistische visie 

draagt uit dat actoren eerder zullen discussiëren dan onderhandelen en dat de kracht van 

argumenten het debat overheerst.  

Het deliberatief supranationalisme gaat uit van een vrijwillige uitwisseling van hulpmiddelen. De 

netwerkstructuur in de EU maakt het mogelijk dat deelnemers niet alleen op basis van macht met 

elkaar onderhandelen, maar dat er noodgedwongen samengewerkt wordt om beleidsproblemen op 

te lossen. Herhaalde bijeenkomsten van experts en stakeholders kunnen leiden tot vertrouwen en 

gedeelde normen, deze kenmerken vormen de kern van het deliberatief supranationalisme (Joerges 

& Neyer 1997). Betrokken actoren van nationale lidstaten dienen een publieke discussie tussen de 

deelnemers onderling mogelijk te maken. Dit discours kan alle relevante belangen benadrukken en 

door te discussiëren kan men komen tot een overeenkomst voor beleid (Habermas 1996; Joerges 

2001; Krapohl 2003). Het supranationale karakter van commissies binnen de EU en de deliberatieve 

handelingen dienen te leiden tot een geschikte beleidsuitkomst waarin alle actoren inspraak hebben 

gehad. De wederzijdse afhankelijkheid van lidstaten veronderstelt een verplichting van lidstaten, 
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namelijk gezamenlijk overleg en debat om zo tot een goed beleid te komen. Goede besluiten worden 

in het deliberatieve model van besluitvorming afgeschilderd als het resultaat van gedeelde 

overwegingen en overpeinzingen, in tegenstelling tot onderhandelingen of stemverhoudingen. Het is 

echter de vraag in hoeverre dit proces transparant is over de wijze waarop er samengewerkt wordt 

om een goede oplossing te creëren (Pollack 2005). 

 

2.5 Onderzoek  

Het rationele besluitvormingsmodel en het deliberatief supranationalisme gaan uit van twee 

verschillende begrippen van de rationaliteit van de betrokken actoren: respectievelijk preference 

satisfaction en deliberative action (Krapohl 2003: 191). Deze twee benaderingen trekken vervolgens 

verschillende conclusies over het uiteindelijk tot stand gekomen beleid (voorkeur van nationale 

lidstaten versus samenwerking voor beleidsvorming). Deze theorieën beschrijven niet zozeer welke 

hulpmiddelen worden ingezet, maar juist de wijze waarop deze hulpmiddelen worden ingezet. De 

motieven van de betrokken actoren zijn dus van minder belang; het gaat om de identificatie van de 

structuren binnen deze manier van samenwerken (Joerges & Neyer 1997). De handelingswijze van 

actoren in een netwerk kan verklaard worden aan de hand van deze twee verschillende 

benaderingen die elk een beleidsnetwerk als uitgangspunt hebben, maar de besluitvorming in dit 

netwerk verschillend verklaren. De theoretische vraag die betrekking heeft op dit onderzoek is in 

hoeverre het deliberatief supranationalisme dan wel rationele besluitvorming een verklaring biedt 

voor de wijze waarop beleid tot stand komt in netwerken. Hoe werken betrokken actoren samen in 

de beleidsvorming en op welke wijze nemen zij daar besluiten over?  

Het toezicht op de effectenmarkten is gekozen als context voor het onderzoek. Onderstaande 

deelvragen hebben allen betrekking op de wijze waarop het netwerk van effectentoezichthouders 

functioneert bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving in de verschillende fasen van 

besluitvorming:  

 

1) Hoe komt Europese wet- en regelgeving voor financiële markten tot stand? 

2) In welke mate is er sprake van rationele besluitvorming? 

3) In welke mate is er sprake van het deliberatief supranationalisme? 

4) In hoeverre verklaart rationele besluitvorming of het deliberatief supranationalisme de rol 

van nationale toezichthouders bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving? 
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Door middel van documentanalyse en empirische data zal een beter beeld geschetst kunnen worden 

van de wijze waarop beleid tot stand komt binnen de Europese Unie, specifiek de regulering van 

financiële markten. Zo kan hieruit voortvloeiend een antwoord gegeven worden op de 

onderzoeksvraag. In breder perspectief kan het onderzoek meer inzicht geven in de wijze waarop 

actoren in een netwerk handelen en zo een aanvulling vormen op de bestaande beschrijving van de 

kaders waarbinnen het beleidsnetwerk geconstrueerd is.  

 

2.6 Hypothesen en verwachtingen 

De twee eerder beschreven benaderingen van besluitvorming in netwerken kenmerken een 

verschillende visie op besluitvormingsprocessen. Zo lijkt het uitgangspunt van rationele actoren die 

waardemaximaliserend handelen een meer normatieve benadering van besluitvorming te zijn, terwijl 

het deliberatief supranationalisme een meer empirische beschrijving lijkt te geven van 

besluitvorming in de EU. Op basis van de verschillende kenmerken van deze twee theorieën kan een 

aantal hypothesen opgesteld worden over de verwachte resultaten.  

 

Comitologie kan een platform zijn voor nationale lidstaten waar zij systematisch hun 

machtsinstrumenten in willen of kunnen zetten. De expertcomités kunnen controlemechanismen van 

lidstaten zijn waarmee toezicht gehouden kan worden op het supranationale uitvoeringsorgaan 

(Commissie). De lidstaten kunnen de comités zo gebruiken om het beleidvormingsproces te 

beïnvloeden. Het is plausibel te verwachten dat ook deze handelingen het besluitvormingsproces 

kunnen verklaren. Dit omdat de Europese Unie misschien wel een monetaire, maar niet een politieke 

eenheid is. Er bestaan nog grote culturele verschillen tussen de nationale lidstaten en de lidstaten 

hanteren, ondanks Europese richtlijnen, grotendeels nationale jurisdicties. Lidstaten hebben daarom 

ook eigen, nationale belangen, die zij zo goed mogelijk proberen te behartigen door 

waardemaximaliserende keuzes te maken. Daarnaast is het zo dat via de comitologieprocedure 

beleidsproblemen van tevoren gedefinieerd zijn door de Commissie. Er kan dan ook verwacht 

worden dat de actoren in de expertcomités allereerst hun nationale belangen, mogelijkheden en 

consequenties bepalen aan de hand van de voorafgaande probleemdefiniëring alvorens het overleg 

of debat in te gaan.  

Comitologie biedt in de EU echter ook een platform waar nationale en supranationale experts 

elkaar kunnen treffen en men kan overleggen over de beste of meest efficiënte oplossing voor 

beleidsproblemen. In dit opzicht zijn de expertcomités niet een arena voor intergouvernementele 

onderhandelingen (rationele benadering), maar eerder een technocratische versie van deliberatieve 
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democratie waarin informele normen, overleg, goede argumenten en consensus van groter belang 

zijn dan formele stemregels, die zelden gehanteerd worden (Pollack 2005). Joerges & Neyer (1997) 

hebben aangetoond dat in wetenschappelijke adviescomités vooral de nadruk ligt op het debat en 

overleg in wetenschappelijke vraagstukken. Experts treffen elkaar als onderdeel van een werkgroep 

waarin zij betrokken worden om na te denken over de mogelijke implementatie van wetgeving. Deze 

regelmatig terugkerende ontmoetingen kunnen leiden tot wederzijds vertrouwen. Pollack (2005) 

beweert dan ook dat comitologiecomités fora zijn voor interactie tussen de experts die gezamenlijk 

op zoek gaan naar de best technische oplossing voor een beleidsprobleem. Uitgaande van de 

communicatieve handelingen van Habermas (1985) kan verwacht worden dat deze theorie een 

goede omschrijving biedt van de besluitvorming in netwerken, vanwege de hierna volgende 

kenmerken. Alle lidstaten zijn vertegenwoordigd in het comitologiesysteem en de conversatie is dus 

toegankelijk voor iedereen. Daarnaast zijn er vergaande overschrijdende grenzen, zeker op het 

gebied van financiële markten. Grote financiële ondernemingen handelen zelden nog enkel nationaal 

en Europese wet- en regelgeving maakt grensoverschrijdende dienstverlening voor ondernemingen 

en kapitaalmarkten mogelijk. Hierdoor kan er sprake zijn van eenzelfde habitat voor financiële 

markten in Europa. Tot slot biedt de niet-hiërarchische setting van beleidsnetwerken een 

mogelijkheid tot informele interactie, waarin verschillende visies en opvattingen van 

beleidsproblemen gedeeld kunnen worden.  
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3.  Onderzoeksmethode 

 

3.1 Methode  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er gekozen voor een tweeledige methode: een 

inhoudelijke analyse van de formele besluitvormingsprocessen in Europa en een kwalitatieve studie 

naar de wijze waarop toezichthouders functioneren in internationale netwerken. Een drietal 

technieken van dataverzameling is daarvoor gebruikt. Omdat het onderzoek betrekking heeft op 

nationale toezichthouders die functioneren in internationale netwerken, is tevens een omschrijving 

van de institutionele context van belang om te kunnen begrijpen in welke organisatiestructuren, 

zowel nationaal als internationaal, deze netwerken functioneren.  

 

Casestudy 

Er is een exploratief onderzoek uitgevoerd, waarbij een casestudie is gedaan naar de totstandkoming 

van Europese wet- en regelgeving en de rol van de nationale effectentoezichthouders. Deze casus is 

gekozen vanwege twee belangrijke redenen: de snel toenemende grensoverschrijdende financiële 

markten en de daarbij gepaard gaande bestuurlijke vraag hoe risico’s beter gereguleerd kunnen 

worden. Het terrein van financiële markten is op dit moment aan veel veranderingen onderhevig, 

waaronder het vormen van een nieuw Europees agentschap voor toezichthouders en de herziening 

van een aantal belangrijke Europese richtlijnen van financieel toezicht. Vanwege de scope van het 

onderzoek is met name de rol van de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) uitgelicht in de analyse.  

Allereerst is een beschrijving gegeven van de formele besluitvormingsstructuur in de EU 

algemeen en in het bijzonder de totstandkoming van richtlijnen voor financiële markten. Het 

kwalitatief onderzoek bestaat uit interviews en participatie en observatie in de praktijk van de 

Nederlandse toezichthouder, de AFM. Uitgaande van de internationale beleidsnetwerken waarin de 

toezichthouders functioneren, zijn data geanalyseerd aan de hand van de eerder beschreven 

perspectieven op besluitvorming in deze netwerken: rationele besluitvorming en het deliberatief 

supranationalisme. Het doel van deze studie is om erachter te komen in hoeverre deze twee 

benaderingen van besluitvorming van toepassing zijn op deze casus en inzicht kan geven in de rol van 

de AFM. Uiteindelijk zal een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. 
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3.2 Technieken 

Er is voor een drietal technieken gekozen om een breed beeld te krijgen van de casus. Deze casus 

heeft zowel betrekking op de institutionele context van de toezichtpraktijk, als op het proces waarin 

besluitvorming in de beleidsvorming plaatsvindt.  

 

Documentanalyse en interviews 

Het eerste gedeelte van het onderzoek bestaat uit een documentanalyse voor de omschrijving van de 

institutionele context. Daarnaast zijn documenten bestudeerd ter achtergrondinformatie van de wet- 

en regelgeving in Europa voor financiële markten. Omdat de documenten maar een beperkt beeld 

kunnen geven van de casus, zal ook een kwalitatief onderzoek verricht worden naar de 

besluitvormingsprocessen in de praktijk. Toezichthouders zijn gebonden aan nationale wetgeving en 

bestuur, maar zij moeten, samen met hun collega’s in Europa, besluiten nemen over Europese 

regelgeving. De meest geschikte wijze om inzicht te verkrijgen hoe zij hiermee omgaan, is door de 

betreffende personen te interviewen (Geuijen, ’t Hart, Princen & Yesilkagit 2008).  

Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met medewerkers van de AFM die actief zijn 

in internationale beleidsnetwerken van de EU. Het expertisegebied van de geïnterviewden was niet 

van belang. Dit omdat de interviews niet gericht waren op de inhoudelijke expertise, maar op de 

algemene ervaringen van de expert in de besluitvorming van Europese netwerken in de 

beleidsvorming. Er zijn dertien medewerkers van de AFM geïnterviewd (uit verschillende lagen van 

de organisatie), twee medewerkers van het Europese netwerk van effectentoezichthouders en een 

beleidsmedewerker van het ministerie van Financiën. 

De interviews zijn gestructureerd aan de hand van een van tevoren opgestelde topiclijst. De 

opgestelde topiclijst diende als richtlijn voor de interviews en vloeide voort uit het theoretisch kader. 

Afhankelijk van het verloop van het gesprek is van sommige onderwerpen afgeweken. Gesprekken 

met medewerkers van de AFM konden bijdragen aan de omschrijving van de wijze waarop de AFM 

internationaal opereert. Hoofddoel van de interviews was om inzicht te krijgen in de activiteiten en 

rol van de internationale werkzaamheden als toezichthouder. In de interviews is gevraagd naar de rol 

van de medewerker en de AFM in beleidsnetwerken, zowel nationaal als internationaal. Ook is er 

gevraagd naar de wijze waarop deze beleidsnetwerken functioneren en de perceptie van de wijze 

waarop besluiten worden genomen in beleidsnetwerken. De interviews zijn afgenomen op de 

werkplek van de geïnterviewde en zijn opgenomen en vervolgens getranscribeerd, één interview 

uitgezonderd. Toegang tot de geïnterviewden en de organisaties was mogelijk dankzij in- en externe 

contacten van de AFM.  
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Observatie en participatie 

Door middel van een werkstage is gedurende vier maanden deels geparticipeerd in de 

werkzaamheden van de AFM op het gebied van internationale samenwerking en internationaal 

toezicht. De observaties betreffen de wijze waarop Europees gerelateerde activiteiten plaatsvinden 

en hoe medewerkers van de AFM deelnemen in Europese activiteiten, zowel formeel als informeel. 

Welke strategieën worden gehanteerd, wat gebeurt er in de organisatie en wat zijn de ervaringen 

van de medewerkers? Deze observatie droeg bij aan een breder beeld van de casus. Er is gelet op 

welke symbolen de mensen gebruiken, welke routines ontwikkeld zijn in de organisatie en de wijze 

waarop taken gecoördineerd en gestructureerd zijn. Observaties in de praktijk kunnen nuance 

aanbrengen en meer context en diepte verschaffen. Daarnaast kan het een waardevolle aanvulling 

zijn op de interviews, omdat observaties de handelingen van de geïnterviewden kunnen verklaren en 

(wederom) context kunnen geven (Rhodes, ’t Hart & Noordegraaf 2007).  

 

De keuze voor deze methode en technieken is drieledig te verklaren; ten eerste een praktische 

reden: de mogelijkheid diende zich voor om stage te lopen bij de AFM, waardoor observatie 

automatisch een onderdeel van de stage en het onderzoek vormde. Daarnaast was het door deze 

stage mogelijk betrokkenen te benaderen voor een interview. Tot slot is gekozen voor een 

documentanalyse om de institutionele context in kaart te kunnen brengen.  

 

3.3 Operationalisatie 

Om de eerste deelvraag te beantwoorden, is allereerst de institutionele context in kaart gebracht 

waarin Europees beleid tot stand komt en besluitvorming plaatsvindt. Omdat het toezicht op de 

financiële markten de afgelopen jaren aan veranderingen onderhevig is geweest, met gewijzigde 

besluitvormingprocedures tot gevolg, zijn deze veranderingen in het bestuur beschreven. Daarnaast 

is omschreven op welke wijze deze activiteiten vanuit de EU worden gecoördineerd en gefaciliteerd. 

Omdat dit geschiedt via de zogeheten comitologieprocedure is deze eveneens toegelicht. Dit geeft 

antwoord op de eerste deelvraag: hoe komt Europese wet- en regelgeving voor financiële markten 

tot stand?  

Om deze institutionele context concreet te maken, is documentanalyse over de totstandkoming 

van wet- en regelgeving vervolgens aangevuld met inzichten verkregen uit de interviews. De 

verkregen data zijn in chronologische volgorde beschreven aan de hand van de besluitvorming in de 

beleidsvorming. In deze beschrijving zijn zoveel mogelijk relevante aspecten die naar voren kwamen 

in de interviews toegelicht, die aanzet gaven tot een verklaring in het analysehoofdstuk.  
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In het hoofdstuk dat volgt op de empirische bevindingen, volgt de analyse. In dit hoofdstuk 

worden de laatste drie deelvragen beantwoord. Indirect zullen de eerder beschreven hypothesen 

getoetst worden door het beschreven proces in het licht van de twee benaderingen te zetten, 

waarmee concluderend gesteld kan worden in welke mate er sprake is van een van deze, of beide 

benaderingen van besluitvorming. Aan de hand van onderstaande kenmerken van de twee visies op 

besluitvorming, zullen in de analyse de deelvragen beantwoord worden.  

 

Rationele besluitvorming 

De benadering van actoren in het besluitvormingsproces die rationeel handelen, is een meer 

normatieve opvatting over de wijze waarop besluiten worden genomen (Joerges 2001). Belangrijke 

kenmerken van deze vorm van besluitvorming zijn de volgende: 

- Er is sprake van actoren (dit kunnen individuen zijn, lidstaten of supranationale organisaties) 

die rationeel handelen. Dit rationeel handelen houdt in dat er logische beslissingen worden 

genomen in het voordeel van de actor; 

- Actoren hebben vaste, exogene voorkeuren en handelen op een systematische wijze om hun 

voorkeuren te maximaliseren; 

- Het beleidvormingsproces wordt vormgegeven op een voorspelbare wijze, dit houdt in dat 

het doel en doelstellingen van tevoren bepaald of problemen gedefinieerd zijn (1), de 

mogelijkheden of criteria bepaald worden (2) en de mogelijke consequenties (3). Hierna 

wordt een waardemaximaliserende keuze gemaakt (4). Dit proces lijkt enigszins op een 

systematische berekening van een optimale beslissing door een kosten-baten analyse.  

Deze benadering veronderstelt dat deelnemers in het beleidsvormingsproces hun eigen belang 

nastreven en een vastgesteld doel voor ogen hebben. Beleid voor het toezicht op financiële markten 

komt tot stand via een kosten-batenanalyse met nutsmaximalisatie als uitgangspunten voor de 

lidstaten. Deelnemers betrokken in het besluitvormingsproces hebben al voorafgaand aan de 

beleidsvorming een standpunt ingenomen en hebben tevens nagedacht over de belangen voor hun 

nationale markt. De wens voor de uitkomst van beleid kan zo verschillen tussen de verschillende 

lidstaten. Deze voorkeuren wijzigen niet in de verschillende fasen van de beleidsvorming en 

besluitvorming. Op basis van stemverhoudingen wordt er gestreefd naar een 

waardemaximaliserende keuze voor de meeste deelnemers.  

 

Deliberatief supranationalisme 

Het deliberatief supranationalisme is een meer empirische benadering van besluitvorming in 

supranationale instituties als de Europese Unie. De essentiële kenmerken van deze benadering zijn 

de volgende: 
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- Er is sprake van communicatief handelen. Hieraan wordt voldaan als men openstaat voor 

andermans visie en mening (1), deelnemers in het besluitvormingsproces een gedeelde 

leefwereld hebben (2) en het besluitvormingsproces open is voor alle deelnemers (3); 

- Er is sprake van debat en overleg: goede argumenten zijn net zo belangrijk, of zelfs 

belangrijker dan onderhandelingsposities; 

- Actoren in het proces staan ervoor open om opvattingen en voorkeuren te wijzigen: het 

besluitvormingsproces is consensusgedreven. Er is sprake van vertrouwen en wederzijds 

gedeelde normen.  

Deze benadering veronderstelt dat deelnemers in het beleidsvormingsproces een groter collectief 

belang nastreven en gezamenlijk één doel voor ogen hebben. Beleid voor het toezicht op financiële 

markten komt tot stand via overleg, waarbij alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Deelnemers 

betrokken in het besluitvormingsproces werken mee aan een collectief gedachtegoed over de 

verdiensten van publiek beleid. Gedeelde normen en wederzijds vertrouwen zorgen voor een 

inhoudelijke discussie die betrekking heeft op een publiek belang, los van (maar niet per se strijdig 

met) eigen belangen. Dat wat wenselijk is voor de deelnemers zelf, staat dus niet centraal. Actoren 

maken gebruik van inhoudelijke kennis en informatie om anderen te overtuigen van hun eigen 

standpunt. Wetgevers staan hiervoor open en zijn bereid om overtuigd te worden door gezamenlijk 

uitgevoerde analyses. Op basis van consensus tussen lidstaten en gedeelde normen 

(gemeenschappelijke beoordeling van de situatie) komen zo besluiten tot stand, die de beste 

oplossing zijn voor een bepaald beleidsprobleem. Er is dan overeenstemming bereikt over de gepaste 

reactie.  
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4. Institutionele context  

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het onderzoeksterrein en actoren. Daarnaast 

worden de bestuurlijke verhoudingen omschreven, waarbij een toelichting gegeven wordt van de 

formele besluitvormingsprocedures binnen de EU. De beantwoording van de eerste deelvraag staat 

in dit hoofdstuk centraal: Hoe komt Europese wet- en regelgeving voor financiële markten tot stand? 

 

4.1 Besluitvorming in de Europese Unie  

Met de oprichting van de Europese Unie beoogden de lidstaten de integratie van landen in Europa te 

bevorderen. Economische belangen speelden hierbij ook een rol: het versterken van de economische 

positie van Europa en haar interne markt was een belangrijke doelstelling. Met ingang van 2002 

werden veel nationale munteenheden vervangen door de euro, de internationale munteenheid van 

Europa. De EU is een supranationale organisatie en telt op dit moment 27 lidstaten. De EU werkt op 

internationaal niveau samen op politiek, economisch en juridisch terrein. Zij is uniek in haar 

bestuursvorm, omdat zij geen federatie en ook geen organisatie tussen regeringen is. Juist de 

soevereiniteit van de lidstaten en de bundeling daarvan heeft geleid tot gemeenschappelijke 

bevoegdheden. Drie grote organen binnen de EU zijn betrokken bij het bepalen van Europees beleid; 

de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement. In deze driehoek van 

bestuurlijke macht komt beleid tot stand dat in de gehele EU van toepassing is.  

De voornaamste wetgevingsvormen van de EU zijn richtlijnen en verordeningen. Richtlijnen zijn 

gemeenschappelijke doelen voor alle lidstaten, maar nationale overheden kunnen zelf beslissen in 

welke vorm zij deze richtlijnen willen gieten. Verordeningen zijn direct van toepassing in de EU zodra 

zij in werking treden. De eerste stap in het besluitvormingsproces is een eerste wetsvoorstel van de 

Commissie. Het officiële Commissievoorstel betreft nieuwe regelgeving en vormt de basis voor 

onderhandelingen in de Raad en het Europees Parlement. Zodra dit voorstel is gepresenteerd, 

formuleert elke lidstaat een formeel standpunt. Wetgeving wordt door de Raad en het Parlement 

vastgesteld na beleidsvoorstellen van de Commissie. Samen nemen de Raad en het Parlement 

besluiten via de zogeheten codecisieprocedure. 

 

Europese Commissie 

De Commissie fungeert als motor in het beleidsproces en vervult een cruciale functie bij het indienen 

van beleidsvoorstellen. De Commissie is onafhankelijk van nationale regeringen en heeft het recht 

van initiatief. Zij dient voorstellen in voor Europese wetgeving bij de Raad en het Parlement, op basis 
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van expertise op een specifiek beleidsterrein. Veel van het werk naar aanloop tot beleidsvoorstellen 

wordt gedaan door experts in één van de vele comités van de Commissie, of, bij hoge uitzondering, 

door externen die ingehuurd worden. De Commissie is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering 

van besluiten en ziet toe op de implementatie van wet- en regelgeving op nationaal niveau.  

 

Raad van ministers  

De Raad vertegenwoordigt de individuele lidstaten en heeft een wetgevende bevoegdheid. Samen 

met het Parlement neemt de Raad besluiten over beleidsvoorstellen van de Commissie. De Raad 

wordt vertegenwoordigd door ministers van nationale lidstaten op een bepaald beleidsterrein. Elke 

lidstaat heeft één zetel in de Raad, maar de besluiten in de Raad worden genomen met unanimiteit 

van stemmen en gekwalificeerde meerderheidsstemming (de stem van ieder lidstaat wordt 

gewogen) volgens het verdrag van Nice.1 Er is sprake van een gekwalificeerde meerderheid als 

minimaal 255 van de 345 stemmen worden verkregen bij een tweederde meerderheid (73.9%).  

 

Europees Parlement 

Leden van het Europees Parlement (EP) worden rechtstreeks gekozen door de burgers van de 

nationale lidstaten, zij zorgen zo voor meer inspraak van de burger en meer zeggenschap voor de 

nationale lidstaten. De leden van het Parlement zijn niet naar nationaliteit ingedeeld, maar naar 

politieke fracties. Het Parlement stelt samen met de Raad Europese wetgeving vast. Als het 

Parlement betrokken wordt bij het besluitvormingsproces, bereiden verschillende commissies het 

standpunt van het Parlement voor. Het EP neemt vervolgens een standpunt in. Bij de in werking 

treding van het Verdrag van Lissabon2 (december 2009) werd de rol van het EP groter; zij is op gelijke 

voet komen te staan met de Raad.  

 

4.2 Hervormingen bestuur  

Het toenemend aantal lidstaten, de snel ontwikkelende financiële markten en de toenemende 

grensoverschrijdende dienstverlening, digitalisering en internationalisering waren aanleiding voor 

een kritische visie op de situatie waarin besluiten tot stand kwamen in de bestaande EU-instituties. 

Een aantal rapporten vormde aanleiding voor ingrijpende veranderingen van de besluitvorming in de 

voorbereiding van wet- en regelgeving voor financiële markten.  

  

                                                           
1
 Verdrag van Nice (2001/C 80/01). 

2
 Verdrag van Lissabon (2007/C 306/01). 
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Financial Service Action Plan 

In 1999 is door toenmalig Eurocommissaris Bolkestein een actieplan gepresenteerd als kader voor 

financiële markten in Europa. Dit Financial Service Action Plan3 (FSAP) is opgesteld na aanleiding van 

een verzoek van de Raad in 1998. Het actieplan is gebaseerd op de beraadslagingen van de 

werkgroep voor het beleid van financiële dienstverlening. Deze werkgroep bestond uit persoonlijke 

vertegenwoordigers van de ministers van Financiën en afgevaardigden van de Europese Centrale 

Bank (ECB). Drie strategische doelen waren leidend bij het opstellen van het actieplan: een interne 

wholesalemarkt voor financiële diensten, veilige markten en versterking van het toezicht. Het FSAP 

moest zorgen voor modernisering van de financiële markt door het invoeren van de euro als centrale 

munteenheid, waarbij er meer samengewerkt zou worden om de toenemende technologische 

ontwikkelingen voor betalingsverkeer te kunnen reguleren. De euro zou moeten zorgen voor een 

modernisering van Europese markten, wat met zich meebracht dat er ook een universeel kader 

moest zijn voor financiële markten. 

 De technologische veranderingen maakten het noodzakelijk de samenwerking tussen 

verschillende beurzen te verbeteren voor goede betalingssystemen en effectenafwikkelingsystemen. 

De acties voorgesteld in het FSAP hebben betrekking op de grensoverschrijdende aanbieding van 

beleggingsdiensten en marktmisbruik: aanbeveling in het FSAP is om de richtlijn voor 

beleggingsdiensten aan te passen, samen met de richtlijn van informatieverstrekking (prospectus). 

Daarnaast wordt er voorgesteld te streven naar één set van regels voor financiële verslaglegging door 

beursgenoteerde vennootschappen en één set van regels voor aanvullende pensioenfondsen. 

Toezicht hierop dient de veiligheid van consumenten zo goed mogelijk te waarborgen. Tevens diende 

de grensoverschrijdende effectenhandel gereguleerd te worden, wat vastgelegd kon worden in 

nieuw op te stellen richtlijnen.  

Een tweede doel was het creëren van veilige retailmarkten: de consument moest beter 

beschermd worden tegen fraude en goede informatievoorziening moest ervoor zorgen dat de 

consument zicht had op zijn eigen spaargeld en beleggingen. Daarvoor werd in het FSAP voorgesteld 

een richtlijn op te stellen over verkoop op afstand, het elektronisch betalingsverkeer, internationale 

handel en grensoverschrijdende betalingen. Over het laatste dienden ook afspraken gemaakt te 

worden tussen het Europees stelsel van centrale banken, de Europese instellingen en particulieren.  

Om risico’s op de steeds verder grensoverschrijdende markt tegen te gaan, moest tot slot de 

meest moderne toezichtpraktijken ingevoerd worden zodat de nationale toezichthouders rap in 

konden spelen op de snel veranderende financiële markten. Nieuwe wetgeving moet zorgen dat de 

regelgeving voor banken, verzekeraars en effectenhandelaren aan alle normen voldoet. Tot slot 

                                                           
3
 Financial Services Action Plan, COM(1999) 232. 
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wordt er in het FSAP een voorstel gedaan voor het bevorderen van samenwerking en dialoog tussen 

autoriteiten en stakeholders van het effectenbedrijf. Voor de uitvoering van de acties werd er 

voorgesteld een werkgroep van de Raad (vertegenwoordigers van ministers van Financiën) op te 

stellen die prioriteiten vaststelt en gegevens kan verstrekken. Daarnaast werd er in het FSAP 

voorgesteld een forum voor stakeholders en experts in het leven te roepen dat  op hoog niveau de 

Commissie kan bijstaan bij het invullen van wetgeving op technisch vlak.  

 

White Paper on European Governance  

Door de steeds groter wordende Unie en de weerstand tegen de weerbarstige vorm van bestuur was 

een hervorming van het bestuur en beleid noodzakelijk. Toenmalig Commissievoorzitter Prodi vroeg 

in 2000 aandacht voor fundamentele wijzigingen in het Europese besluitvormingsproces en het 

functioneren van EU-instituties en haar reguleringsbeleid.4 Het creëren van nieuwe vormen van 

bestuur werd dan ook een belangrijke pijler van de Commissie bij de start van het nieuwe 

millennium. Goed bestuur moest volgens de Commissie ingericht worden volgens de basisprincipes 

van openheid, participatie, aansprakelijkheid, effectiviteit en coherentie. Naar aanleiding hiervan is in 

juli 2001 het White Paper on European Governance5 gepubliceerd. Het doel van het rapport was het 

realiseren van meer democratische vormen van bestuur op elk niveau: Europees, nationaal, regionaal 

en lokaal. In het rapport staat een aantal voorstellen dat de nadruk legt op de rol van EU-instituties 

en haar reguleringsbeleid.  

Er werd voorgesteld om de drie EU-instituties en het bestuur van de nationale lidstaten te 

betrekken bij het verbeteren van de wijze waarop wetgeving en beleid voorbereid en 

geïmplementeerd wordt. Governance wordt in het rapport omschreven als de regels, processen en 

uitvoeringspraktijken die bepalen hoe macht wordt uitgeoefend op Europees niveau. Belangrijke 

pijler in het rapport is dat de Commissie wil zorgen voor meer betrokkenheid en openheid in alle 

stappen van het besluitvormingsproces, waarbij stakeholders geraadpleegd worden. Daarnaast werd 

in het rapport aangegeven dat de EU moest zorgen voor beter beleid en goede regulering. Het 

voorstel is gedaan om wet- en regelgeving te vereenvoudigen, verschillende beleidsmiddelen te 

gebruiken, richtlijnen op te stellen over het gebruik van expertadvies en criteria te definiëren voor 

nieuwe regulerende agentschappen.  

 

Lamfalussyrapport 

De Europese effectenmarkt heeft na het verschijnen van het FSAP en het White Paper on Governance 

een aantal grondige wijzigingen ondergaan in het besluitvormingsproces. Door de enorm 

                                                           
4
 SPEECH/00/43. 

5
 European Governance, a white paper, COM(2001) 428 final. 
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toegenomen snelheid van technologische ontwikkelingen werden de financiële markten steeds 

dynamischer. De bestaande regulering- en wetgevingsstructuur vormden een obstakel voor de groei 

en concurrentiepositie van Europese effectenmarkten. Een onafhankelijke Commissie van Wijzen 

werd in juli 2000 in het leven geroepen door de Raad van Economische Zaken en Financiën (ECOFIN) 

om de bestaande situatie te evalueren. Deze commissie kreeg het mandaat voorstellen te doen voor 

het hervormen van de effectenmarkt om de ontwikkelingen bij te benen en stond onder leiding van 

baron Alexandre Lamfalussy. In 2001 is het rapport aangenomen door de Commissie.6  

In het Lamfalussyrapport is een aantal voorstellen gedaan over de wijze waarop de 

effectenmarkt hervormd kan worden. Het probleem was dat het regulerende kader te weinig flexibel 

was, te langzaam en niet goed uitgerust voor de snel ontwikkelende markt. Het comité heeft een 

reeks maatregelen voorgesteld voor een eenvoudigere en snellere besluitvormingsstructuur. Dit 

proces dient eerlijke markten te waarborgen en op een adequate manier te reageren op de 

veranderende markt. Het moet zorgen voor een vereenvoudigd en versneld wetgevingsproces, 

waarin de Europese instanties onder leiding van de Commissie alleen nog zorgen voor het politieke 

kader. Als ondersteuning zorgt een aantal expertcomités voor de technische invulling van de 

regelgeving. Het voorstel was het introduceren van een besluitvormingssysteem bestaande uit vier 

niveaus (levels). Deze procedure van besluitvorming geldt voor de wet- en regelgeving voor de gehele 

financiële sector in Europa en is gebaseerd op een intensief gebruik van comitologie en overleg met 

stakeholders. De idee dat naar voren komt in het Lamfalussyrapport is dezelfde als die in het White 

Paper: de wetgevers (Raad en EP) moeten alleen gericht zijn op de essentiële elementen van de 

wetgeving, waarbij de details en technische aspecten ingevuld worden door de Commissie, 

ondersteund door expertcomités. In 2007 is het Lamfalussyproces geëvalueerd en zijn er 

aanbevelingen gedaan voor verbetering in de wetgevingsprocedure en de toepassing van wetgeving, 

door transparantie over de omzetting naar nationaal niveau te vergroten en het opstellen van 

gemeenschappelijke standaarden om optimale samenwerking tussen toezichthouders te 

bewerkstelligen.7 Gebleken was namelijk dat er nog onvoldoende sprake was van 

toezichtconvergentie. 

  

                                                           
6
 Final report of the Committee of Wise Men on the regulation of European securities markets, February 2001. 

7
 COM(2007) 727 final. 
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Lamfalussyprocedure 

Level 1: Kaderwetgeving 

De Commissie is verantwoordelijk voor het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en dient 

voorstellen in voor nieuwe wet- en regelgeving of de herziening ervan bij de Raad en het Parlement. 

Vanwege de invloed van de Commissie om zaken op de agenda te kunnen plaatsen (agenda setting), 

kan deze invloed strategisch ingezet worden om het aantal maatregelen voor regulering te verhogen. 

Algemene principes voor wetgeving worden vermeld in een kaderwet, die dienen als raamwerk voor 

de richtlijn. Deze kaderwet dient vastgesteld te worden door de Raad en het Parlement. 

  
Level 2: Uitvoeringsbepalingen 

Voor de inhoudelijke eisen en technische invulling van de wetgeving worden expertcomités 

geraadpleegd die een adviserende rol vervullen. Op dit niveau komen de richtlijnen en 

verordeningen tot stand die uitwerkingen zijn van de algemene principes in de kaderwetten. L2 start 

met een mandaat van de Commissie aan de Committee of European Securities Regulators (CESR): 

hierin zijn de nationale toezichthouders vertegenwoordigd. Het Parlement wordt op de hoogte 

gehouden en kan een resolutie aannemen als de maatregelen de uitvoeringsbevoegdheden 

overschrijden. CESR geeft na consultatie van stakeholders een definitief technisch advies aan de 

Commissie. Het proces op L2 bestrijkt ongeveer negen tot twaalf maanden, afhankelijk van de tijd die 

de Commissie ervoor beschikbaar heeft gesteld in het mandaat. In sommige gevallen wordt de 

deadline verschoven, als duidelijk wordt dat CESR meer tijd nodig heeft om stakeholders te 

raadplegen. Nadat de Commissie het advies ontvangen heeft, publiceert zij een schets voor een 

richtlijn. Het voorstel voor een implementatierichtlijn wordt vervolgens besproken in de European 

Securities Committee (ESC). Na goedkeuring van het ESC wordt de uitvoeringsrichtlijn gepubliceerd. 

 
Level 3: Universele toepassing 

Europese wet- en regelgeving wordt pas rechtsgeldig op het moment dat zij geïmplementeerd is in 

nationale wetgeving. Om hetzelfde effect van toezicht in alle lidstaten te bereiken, dienen 

toezichthouders te zorgen voor een consistente toepassing in nationaal toezicht. Toezichthouders 

kunnen hier onderling afspraken maken voor samenwerking.  

 
Level 4: Toezicht op uitvoering 

De Commissie houdt toezicht op de implementatie van de richtlijnen. Experts kunnen op Level 2 en 

Level 3 de Commissie adviseren om verschil in toezicht aan te passen. Feitelijk wordt er op dit niveau 

controle uitgeoefend op de uitvoering en naleving van richtlijnen.   
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Figuur 2: Besluitvorming volgens Lamfalussyprocedure 

Commissie neemt formeel voorstel voor een Richtlijn of verordening aan na 

consultatieproces 

Europees 

Parlement 

Raad van 

ministers 

Overeenstemming over kaderwetgeving en definities van Richtlijn of 

verordening 

Commissie vraagt om advies aan CESR over technische uitvoeringsmaatregelen 

CESR bereidt implementatierichtlijn voor in overleg met marktpartijen en andere 
stakeholders en legt advies voor aan de Commissie 

 

ESC stemt binnen drie maanden over het voorstel van de Commissie 

Commissie bestudeert advies en doet een voorstel voor implementatierichtlijn 

Commissie publiceert implementatierichtlijn 

CESR werkt aan gezamenlijke interpretatie aanbevelingen, consistente richtlijnen 
en gemeenschappelijke normen. Vergelijkt regelgevende praktijk om te zorgen 

voor consistente uitvoering en toepassing van de richtlijn. 

Commissie controleert naleving van EU wetgeving door de lidstaten 
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European Securities Committee (ESC) 

Dit comité is onderdeel van de Europese Commissie en is ingesteld in 2001 door een besluit van de 

Commissie.8  In dit besluit zijn de adviserende taken van ESC opgenomen. De ESC helpt de Commissie 

bij het aannemen van implementatievoorstellen voor richtlijnen en voorziet in advies over de 

effectenmarkt. De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van nationale 

lidstaten. In het besluit staat het volgende over de rol van de ESC: 

 “The role of the Committee shall be to advise the Commission on policy issues as well as on draft 

legislative proposals the Commission might adopt in the field of securities.”9
 

Deze commissie heeft een controlerende functie door voorgesteld beleid goed of af te keuren door 

middel van stemprocedures. ESC bestaat uit hoge afgevaardigden van lidstaten (meestal afkomstig 

uit ministeries), de voorzitter is een afgevaardigde van de Commissie. De ESC kan experts uitnodigen 

om bijeenkomsten bij te wonen en kan werkgroepen opzetten. De voorzitter van CESR is tevens 

aanwezig bij de bijeenkomsten van de ESC. 

 

Committee of European Securities Regulators (CESR) 

De invoering van het Lamfalussyproces heeft geleid tot een belangrijke actor in het speelveld van 

Europees markttoezicht: de Committee of European Securities Regulators (CESR). Ook dit comité is 

ingesteld door middel van een Commissiebesluit in juni 2001.10 CESR vervult een essentiële rol in de 

verdere invulling van wet- en regelgeving. De rol van CESR wordt als volgt omschreven: 

“The role of the Committee shall be to advise the Commission, either at the Commission's request, 

within a time limit which the Commission may lay down according to the urgency of the matter, or on 

the Committee's own initiative, in particular for the preparation of draft implementing measures in the 

field of securities. The Committee shall be composed of high-level representatives from the national 

public authorities competent in the field of securities.” 11  

Elke lidstaat (plus Noorwegen en IJsland) is vertegenwoordigd in CESR en de voorzitter wordt 

gekozen uit CESR-leden. CESR was, net als het ESC, ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan voor 

‘reflection, debate and advice’ voor de Commissie. De voornaamste taak is het adviseren van de 

Commissie, soms op eigen initiatief, over de voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen op L2. Op L3 

heeft CESR de taak op een consistente wijze Europese wet- en regelgeving op nationaal niveau te 

implementeren. Daarnaast is CESR opgericht als samenwerkingsverband voor nationale 

toezichthouders. 

                                                           
8
 Commission Decision 2001/528/EC. Establishing the European Securities Committee. 

9
 Ibid., Art. 1. 

10
 Commission Decision 2001/527/EC. Establishing the Committee of European Securities Regulators. 

11
 Ibid., Art 1. 
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CESR heeft de bevoegdheid om eigen regels en procedures op te stellen voor uitvoering van 

haar taken.12 Tevens kan CESR experts uitnodigen om bijeenkomsten bij te wonen en kan CESR op 

eigen initiatief werkgroepen instellen. Er wordt intensief contact onderhouden met de Commissie: 

deze is aanwezig als toeschouwer bij alle bijeenkomsten van CESR en stuurt een afgevaardigde om 

deel te nemen in het debat. Belangrijk is dat dit comité stakeholders en betrokken actoren benadert 

en raadpleegt alvorens een advies te geven aan de Commissie. De rol van de voorzitter is 

prominenter dan bij de ESC, deze moet periodiek verantwoording afleggen aan het EP. Hij dient 

nauw contact te onderhouden met de ESC en is het gezicht van de toezichthouders van de 

effectenmarkten in de Europese Commissie.  

 

Besluitvorming CESR 

De voorzitter van CESR is één van de voorzitters van de nationale lidstaten en wordt ondersteund 

door het secretariaat. Bij de oprichting van CESR is de Nederlander Docters van Leeuwen, toenmalig 

voorzitter van de AFM, benoemd tot voorzitter. CESR heeft voor de uitvoering van haar taken diverse 

werkgroepen ingesteld met een voorzitter of bestuurslid van één van de leden als voorzitter van de 

groep. Tevens kunnen er zogenaamde drafting groups (subgroepen) ingesteld worden die bepaalde 

technische onderwerpen inhoudelijk voorbereiden. Het secretariaat van CESR ondersteunt beide 

werkvormen en woont de vergaderingen bij. Besluiten over de adviezen die voorbereid zijn in de 

werkgroepen, worden genomen door de CESR chairs: de voorzitters van de nationale autoriteiten. 

Uitgangspunt in de besluitvorming is dat de besluiten genomen worden op basis van consensus (met 

uitzondering van één of twee lidstaten die af kunnen wijken van het standpunt). Dit is het 

uitgangsprincipe, maar mocht er geen consensus worden bereikt, dan geldt het principe van 

gekwalificeerde meerderheidsstemming, net als de geldende besluitvormingsprocedure in de Raad.  

 

Verantwoording? 

Een expertcomité kan zorgen voor ruimte voor discussie over de beleidsvorming. Het Committee of 

European Securities Regulators (CESR) was ingesteld om de transparantie in de beleidsvoorbereiding 

te vergroten, dit werd beoogd door middel van consultatierondes en jaarverslagen. Doordat CESR op 

eigen wijze kon handelen, kon het probleemoplossend vermogen vergroot worden (Krapohl 2003: 

195). De invoering van comitologie heeft daarnaast gezorgd voor een platform voor bemiddeling van 

belangenbehartiging en besluitvorming (Joerges & Neyer 1997). 

                                                           
12

 Commission Decision 2001/527/EC. 
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Terwijl de huidige visie op het L2 proces wijd 

verspreid erg positief is, blijven er nog steeds 

zorgen bestaan over de verantwoording en 

legitimiteit van het proces. De formele 

aansprakelijkheid van het netwerk van 

effectentoezichthouders is eigenlijk minimaal, zij 

had geen formele verantwoordelijkheid naar de 

lidstaten of andere instituties van de EU. Het is 

maar ‘half’ ingebed in de institutionele structuur, 

omdat het zichzelf als een onafhankelijke autoriteit 

verklaart en het geen erkend orgaan is in het 

Verdrag van de EU.13 Tot op heden is er weinig 

bekend over de wijze van besluitvorming van de effectentoezichthouders op L2. Ook kan de vraag 

gesteld worden in hoeverre, met een lidmaatschapsbasis van 27 lidstaten, CESR een bediscussieerd 

standpunt inneemt over regulering op het niveau van L2, of dat het advies beheerst wordt door 

consensus of tijdsdruk. En wat gebeurt er op het moment dat er geen consensus bereikt wordt over 

politiek gevoelige onderwerpen? Blijft het wetgevingsproces dan nog even transparant of spelen dan 

ook beïnvloedingsstrategieën een essentiële rol? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
13

 2010/C 83/01. 

“Very little is known as to how CESR makes 

decisions at L2. *…+ It remains very difficult to 

see how CESR consensus is developed, which 

member states, political considerations, and 

regulatory traditions are influential, or 

whether national interests or prestige 

dynamics trump objective regulatory 

positions. *…+ Very little is known about 

CESR’s working and regulatory culture and 

how this influences its approach to market 

regulation and L2 advice. Are its staff 

sourced from regulators, the legal 

profession, or market participants? Which 

member states dominate?” (Moloney 2008: 

1071-1072) 
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Crisis op de financiële markten 

 
Sterke macro-economische groei eind jaren negentig leek permanente en duurzame groei van 

de economie mogelijk te maken en er sprake van gunstige economische omstandigheden; 

lage inflatie en lage rente. Het kredietvolume groeide snel en de Amerikaanse centrale 

banken voelden geen behoefte om het monetaire beleid te verscherpen. De zeer lage rente in 

de Verenigde Staten zorgde in het nieuwe millennium voor een housing bubble: een grote 

vraag naar woningen die gecreëerd werd door een verlaging van de rente op hypotheken. 

Bijna iedereen was in staat een huis te kopen vanwege ongereguleerde hypothecaire leningen 

of complexe financieringstechnieken en voor veel Amerikanen was een eigen huis een 

tastbaar bezit van the American Dream. Onvoldoende toezicht en een politieke druk om 

woningbezit onder huishoudens met lage inkomens te bevorderen, verergerde echter de 

situatie. Ook in Europa stegen de huizenprijzen en het aantal verstrekte hypothecaire 

leningen. Ondertussen werd de kredietexpansie in de VS gefinancierd door kapitaalinstroom 

en het stimuleren van hogere rendementen van riskante beleggingen. Investeerders gingen op 

zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden en ontwikkelden steeds meer risicovolle 

financiële producten. Buitensporige beloningen in financiële instellingen droegen bij aan het 

nemen van risico’s zodat op korte termijn het aantal riskante transacties enorm toenam. In 

het bestuur van de ondernemingen was er echter sprake van een zware onderschatting van 

de risico’s van de complexe financiële producten en de beoordeling hiervan liet te wensen 

over, zowel door de financiële instellingen als door de overheid. Kredietbeoordelaars 

verlaagden tevens de perceptie van kredietrisico’s door het geven van de hoogst mogelijke 

rating: triple A. Het vermogen van financiële ondernemingen om hun risico’s te beheren werd 

overschat, wat gepaard ging met een onderschatting van het kapitaal waarover zij zouden 

moeten beschikken. De complexiteit van de financiële producten maakte het moeilijk de 

risico’s in te schatten, en het gebrek aan transparantie op de financiële markten zorgden voor 

onzekerheid over de kredietkwaliteit van tegenpartijen en een afnemend vertrouwen in de 

financiële markten, waardoor geldmarkten werden stilgelegd en een liquiditeitscrisis 

ontstond. Dit sloeg over naar andere delen van de financiële sector, waardoor een crisis 

geboren was in 2008.  

 
Niet alleen de Amerikaanse toezichthouder, maar ook de Europese toezichthouders waren 

niet in staat de risico’s voor de gehele financiële sector in te schatten (de zogeheten 

systeemrisico’s), en voor Europa was het lastig om te bepalen in hoeverre Europese financiële 

instellingen ook waren blootgesteld aan de risico’s. Het beperkte toezichtkader wereldwijd, 

zowel in een nationale als grensoverschrijdende context zorgde voor gebrekkige 

samenwerking en informatie-uitwisseling. Het antwoord op deze verslechterde situatie was 

verzwakt door slecht crisismanagement in de EU, zowel tussen toezichthouders als nationale 

overheden. Onvoldoende toezicht, bevoegdheden en regulerende middelen in combinatie met 

sterk verschillende nationale systemen van toezicht maakten de situatie nog erger. De risico’s 

werden alom erkend, maar er was weinig consensus onder beleidsmakers en toezichthouders 

over de ernst van het probleem en de te nemen maatregelen waardoor een gezamenlijke 

aanpak van de problemen ontbrak.  
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Reactie op de crisis: het rapport van groep-De Larosière 

Kort na het begin van de kredietcrisis, in 2008, pleitte het Europees Parlement voor meer 

bevoegdheden van toezichthouders op Europees niveau. Ondanks de politieke weerstand van 

sommige lidstaten om nationale bevoegdheden over te hevelen naar Europees niveau, werd er 

ingestemd met het voorstel en de Europese Commissie stelde op basis daarvan een expertgroep in 

onder leiding van oud IMF-topman en ex-bankier Jacques de Larosière met rapporteurs uit het 

Europees Parlement. De zogeheten De Larosière-groep constateerde in haar rapport dat 

samenwerking in Europa op het gebied van financieel toezicht noodzakelijk is om een mogelijk 

nieuwe crisis te kunnen voorkomen.14 De kern van het rapport heeft dan ook betrekking op de 

institutionele vormgeving van Europees toezicht. Daarnaast bevat het rapport aanbevelingen over 

het versterken en mogelijk verder harmoniseren van wet- en regelgeving van financieel toezicht in 

Europa. Het pakket van maatregel dat voorgesteld wordt in het rapport, wordt ook wel aangeduid 

met het ‘Financial Supervisory Package’. 

Belangrijke hervormingen die voorgesteld worden, zijn het introduceren van een netwerk van 

European Supervisory Authorities (ESA’s) en het oprichten van een Europees comité voor 

systeemrisico’s (European Systematic Risk Board, ESRB) binnen de Europese Centrale Bank. In het 

rapport wordt aangegeven dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het micro- en 

macroprudentieel toezicht. Beide vormen van toezicht kenden in de crisis tekortkomingen en om 

beide in de toekomst effectief te laten zijn, wordt aanbevolen de Europese toezichthouders (ESRB en 

de ESA’s) nauwer te laten samenwerken. Deze samenwerking ontbrak eerder, onder andere vanwege 

een nationaal gedreven insteek en het gebrek aan een krachtig instrumentarium om gezamenlijk op 

te treden. In het rapport wordt voorgesteld dat de nieuwe Europese toezichthouders voortkomen uit 

de al bestaande comités CESR (effecten), CEBS (banken) en CEIOPS (verzekeraars en 

pensioenfondsen). Aangegeven wordt dat het toezicht nog steeds het beste gedecentraliseerd 

uitgevoerd kan worden door de nationale toezichthouders, maar dat er een grensoverschrijdende 

autoriteit dient te zijn die bindende technische standaarden op kan stellen en bevoegdheden heeft 

voor het nemen van maatregelen.  

In september 2010 is er een akkoord bereikt tussen de Raad en het Parlement over de 

voorgestelde maatregelen.15 Dit heeft geleid tot het besluit van de oprichting van drie Europese 

toezichthouders (één voor effectentoezichthouders, één voor verzekeraars en pensioenen en één 

voor banken), in de media soms al omschreven als ‘waakhonden’, samen met de ESRB het European 

                                                           
14

 Larosière Rapport, The high-level group on financial supervision in the EU, Brussels: 25 February 2009. 
15

 COM(2009), 499, 501, 502, 503. 
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System of Financial Supervisors genoemd.16 De toezichthouders en de ESRB blijven daarnaast 

onafhankelijke adviesorganen van de Commissie. 

 
European Securities and Markets Authority (ESMA) 

Per 1 januari 2011 is het samenwerkingsverband CESR van effectentoezichthouders overgegaan in de 

European Securities and Markets Authority (ESMA), een Europese koepelorganisatie.17 ESMA is een 

agentschap en heeft meer vastgelegde wettelijke bevoegdheden dan CESR voorheen had. Zo heeft 

ESMA de bevoegdheid voor het toezicht op kredietbeoordelaars. Daarnaast kan ESMA bemiddelen 

bij geschillen tussen nationale toezichthouders en een coördinerende functie op zich nemen voor 

toezichthouders in tijden van crises. Het agentschap kan tevens tijdelijk specifieke financiële 

activiteiten verbieden of beperken. Onder ESMA lijkt het toezicht op nationale toezichthouders 

verscherpt te worden en zal er meer aandacht zijn voor toezichtconvergentie. Toezichthouders en 

betrokken marktpartijen worden onder ESMA verplicht zich zoveel mogelijk te schikken naar 

richtlijnen, waarin zij ondersteund worden door een ‘comply or explain’-mechanisme, wat inhoudt 

dat nationale toezichthouders de richtlijnen moeten toepassen en als zij hiervan afzien, dan moeten 

zij uitleggen waarom. In geval van ‘non-compliance’ dient dit openbaar gemaakt te worden.  

 
Besluitvorming ESMA 

In tegenstelling tot CESR krijgt ESMA een permanente voorzitter die zetelt in Parijs. Deze voorzitter is 

onafhankelijk van nationale toezichthouders en de Commissie. Naast de voorzitter wordt ESMA 

tevens bestuurd door een executive director. De voorzitter zit de bijeenkomsten voor van alle 

voorzitters van nationale toezichthouders, de Board of Supervisors: het belangrijkste 

besluitvormingsorgaan. Tevens is de Commissie (zonder stemrecht), de ESRB en de andere twee 

toezichthouders EBA en EIOPA vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen observers toegelaten worden 

tot de vergaderingen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Besluitvorming zal plaatsvinden door 

simpele meerderheid van stemmen, behalve bij technische standaarden, aanbevelingen, richtlijnen 

en het budget, dan is er sprake van gekwalificeerde meerderheidsstemming. Het inhoudelijke werk 

wordt verricht door de Standing Committees (permanente werkgroepen die ingedeeld zijn op basis 

van terreinen van toezicht). Het bestuur van ESMA valt onder de Management Board, die bestaat uit 

de voorzitter van ESMA en zes nationale autoriteiten. Daarnaast nemen de executive director en de 

Commissie deel aan de vergaderingen, zij hebben echter geen stemrecht. De Management Board 

dient ervoor te zorgen dat ESMA haar taken uitvoert. Besluitvorming in de Management Board vindt 

plaats volgens simpele meerderheid. 

                                                           
16

 Regulation (EU) No. 1092/2010. 
17

 Regulation Nr 1095/2010, Establishing a European Supervisory Authority (ESMA). 
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5.  Resultaten empirisch onderzoek 

 

In dit hoofdstuk is de formele besluitvormingprocedure beschreven aan de hand van data over de rol 

van de toezichthouder(s) in dit proces. Er zijn drie fasen in de totstandkoming van wetgeving te 

onderscheiden: agendavorming, de totstandkoming van de kaderwetgeving en tot slot de 

totstandkoming van de uitvoeringsmaatregelen van de kaderwet. Deze procedures kan ook wel 

omschreven worden als beleidsvorming. Ook hier staat de volgende deelvraag centraal: Hoe komt 

Europese wet- en regelgeving voor financiële markten tot stand? In dit hoofdstuk wordt ingezoomd 

op de rol van de nationale toezichthouders in de beleidsvorming.  

 

5.1 Europeanisering van toezicht en de rol van de Nederlandse toezichthouder 

Het toezicht in Europa is gefragmenteerd en gevoelig voor regulatory arbitrage: financiële 

instellingen kunnen gebruik maken van een regelgevend verschil tussen meerdere markten. Omdat 

in veel lidstaten het toezicht nog sectoraal is ingericht, zijn voor sommige richtlijnen veel meer dan 

27 toezichthouders betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van richtlijnen. Tevens is er niet 

altijd sprake van maximumharmonisatie, waardoor toezichtpraktijken nationaal verschillend ingevuld 

kan worden. De Europese richtlijnen geven veel ruimte voor nationale handhaving en uitzonderingen 

vanwege het subsidiariteitsbeginsel, dat een belangrijk uitgangspunt is bij de totstandkoming van 

Europese wet- en regelgeving. Dit subsidiariteitsbeginsel houdt in dat zoveel mogelijk autonomie van 

lidstaten erkend wordt.  

De globalisering van de financiële markten en de gevolgen van de kredietcrisis hebben duidelijk 

gemaakt dat er niet voldoende harmonisatie van Europese regelgeving was waardoor het financiële 

systeem onvoldoende gewaarborgd kon worden. Samenwerking en herziening van regelgeving werd 

daarom noodzakelijk geacht voor consistent toezicht. De nieuwe agentschappen dienen een 

essentiële rol te vervullen in de convergentie van toezichtpraktijken in Europa voor financiële 

markten, banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Deze autoriteiten krijgen meer bevoegdheden 

en taken dan de hiervoor bestaande comités, die vooral op basis van samenwerking en informatie-

uitwisseling bijeenkwamen (uit: transcript I). Niet alleen de structuur van toezicht, maar ook de 

reikwijdte van toezicht wordt aangepast: er is een comité voor macroprudentieel toezicht opgericht, 

en er zijn voorstellen ingediend voor herziening van richtlijnen voor verdergaande harmonisering en 

voorstellen voor nieuwe richtlijnen (bijvoorbeeld voor beheerders van alternatieve 
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beleggingsfondsen18). Het financieel toezicht is in Nederland, in tegenstelling tot andere lidstaten, 

niet sectoraal ingedeeld, maar volgens het twin peaks model. Dit houdt in dat de AFM 

verantwoordelijk is voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen en kapitaalmarkten. 

Gedragstoezicht is gericht op ‘ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 

verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten’.19 De Nederlandse Bank 

(DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht. Prudentieel toezicht is gericht op: ‘de 

soliditeit van financiële ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector’.20 

Essentie van een optimale werking van het toezichtmodel is goede samenwerking tussen de twee 

toezichthouders. In Europa is echter het toezicht sectoraal ingericht, waarbij verschillende 

toezichtsystemen in verschillende lidstaten van toepassing zijn. Dit sectorale toezicht dat vanuit 

Europa wordt aangestuurd, doorkruist het Nederlandse landschap van toezichthouders. Door de 

verschillende inrichtingen van het toezicht per lidstaat, is de supervisie in Europa sterk nationaal 

georiënteerd, mede als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel.  

 

Level playing field 

Het toezicht op de financiële markten in Nederland wordt echter in toenemende mate bepaald door 

Europese richtlijnen die op nationaal niveau geïmplementeerd moeten worden: het grootste 

gedeelte van de Nederlandse wet- en regelgeving voor het financieel toezicht (Wft) is afkomstig uit 

Europa (uit: transcript I, VI, IX, XI). De invloed vanuit Europa op Nederlandse wet- en regelgeving 

wordt door Ottow (2010) ook wel aangeduid met Europeanisering: de invloed van het Europese recht 

op de inrichting en structuur van het toezicht. Dit bepaalt ook het grote belang dat Nederland heeft 

om internationaal actief te zijn: het is ‘core business’ (uit: transcript XIII). Respondenten geven aan 

dat de regels voor financiële markten in het buitenland opgesteld worden, en dat ook internationaal 

toezichtpraktijken worden besproken. Nederland bevindt zich in de top tien van de lidstaten met de 

grootste kapitaalmarkt van Europa: het heeft een pluriform aanbod aan financiële diensten (uit: 

transcript III); ook dit bepaalt het belang van Nederland om internationaal actief te zijn. 

Maximumharmonisatie kan er voor zorgen dat de bescherming van de consument op hetzelfde 

niveau wordt gelegd, waardoor een level playing field kan worden gecreëerd (uit: transcript I, XI). 

Harmonisatie houdt in dat dezelfde regels worden toegepast in heel Europa. 

Toenemende Europese wet- en regelgeving benadrukt het belang van de AFM om actief te zijn in de 

voorbereiding hiervan. Een voorbeeld is de regelgeving met betrekking tot consumenten-

bescherming, waar Nederland voorop loopt in de implementatie van wet- en regelgeving en strenger 
                                                           
18

 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund 
Managers, COM(2009) 207 final. 
19

 Wet op het financieel toezicht (Wft), art. 1:25. 
20

 Ibid., art. 1:24. 
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is in het toezicht op de naleving ervan. Op het moment dat Nederland niet deelneemt aan het 

overleg hierover op internationaal niveau, dan zou dat de bescherming van de consument in 

Nederland drastisch kunnen verlagen. In dat geval is het voor Nederland van belang haar situatie 

gehoor te brengen in Europa (uit: transcript I).  

 
Nederland heeft een vrij liberale opvatting over het toezicht op financiële markten. Het is vaak 

eerder dan andere lidstaten bereid om nationaal toezicht over te laten gaan in Europees toezicht, 

omdat dit in haar optiek efficiënter en effectiever kan zijn. Andere lidstaten zijn hier geen 

voorstander van, bijvoorbeeld in het geval van de overgang CESR naar ESMA, waarbij het nieuwe 

agentschap meer bevoegdheden en toezichtstaken toegekend wordt (uit: transcript I, III). Niet alle 

andere lidstaten delen deze liberale visie van Nederland, sommigen verdedigen nog sterk nationale 

belangen voor de interne markt.  

 

Autoriteit Financiële Markten 

De Autoriteit Financiële markten (AFM) is de Nederlandse onafhankelijke toezichthouder op 

financiële markten wat betreft sparen, beleggen, leningen en verzekeringen. De AFM ziet toe op het 

gedrag van financiële instellingen naar consumenten en op een eerlijke markt waarbij de consument 

zo goed mogelijk voorgelicht dient te worden. Het doel van de AFM is eerlijke en transparante 

markten te bevorderen en te waarborgen. De AFM ziet toe op een correcte kapitaalmarkt en 

zorgvuldige financiële dienstverlening en informatievoorziening aan consumenten. De AFM streeft 

ernaar, zowel op nationaal als op internationaal niveau, het vertrouwen in financiële markten te 

versterken.21  

De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en wordt voor zeventig procent gefinancierd 

door marktpartijen. De overige dertig procent van de werkzaamheden worden gefinancierd door de 

overheid. De AFM is onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van 

Financiën. Deze benoemt ook het bestuur van de AFM en dient de begroting goed te keuren. De 

kerngedachte achter de verzelfstandiging van overheidstaken is dat de uitvoering op afstand van de 

politiek dient te staan. Een organisatorische scheiding tussen beleid en uitvoering kan zo de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van de publieke dienstverlening ten goede komen door de 

beleidsuitvoering te perfectioneren (Bovens, ’t Hart & Van Twist 2007). De tegenstrijdigheid die 

                                                           
21

 Voor een nadere toelichting van de doelstelling van de AFM, zie: http://www.afm.nl/nl/over-afm.aspx.  

“Iedere lidstaat komt vanuit zijn eigen jurisdictie, eigen toezichtssysteem, met zijn eigen historie, met 

de eigen gebruiken die soms niet honderd procent aansluiten bij wat er in de rest van Europa 

gebeurt.” (uit: transcript III) 

 

http://www.afm.nl/nl/over-afm.aspx
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hierbij echter kan optreden, is dat de vergroting van afstand tussen beleid en uitvoering de 

informatievoorsprong versterkt van uitvoerders ten opzichte van de politieke gezagdragers (Bovens 

e.a. 2007). Goede samenwerking tussen de wetgevende en de uitvoerende macht is daarom van 

essentieel belang. De AFM informeert het ministerie dan ook over de implicaties van wet- en 

regelgeving in de toezichtpraktijk.  

De AFM is een onafhankelijke toezichthouder en staat in principe los van de wetgevende macht. 

Deze onafhankelijkheid geeft de AFM de vrijheid in het onderhandelingsproces waardoor zij ook 

pragmatisch kan handelen (uit: transcript III). De AFM is dan ook niet verplicht om elk besluit af te 

stemmen met het ministerie en heeft zo handelingsvrijheid voor het uitvoeren van het toezicht (uit: 

transcript I, XIII). Dit verschilt tussen lidstaten onderling: zo zijn sommige nationale toezichthouders 

erg beperkt in hun adviserende rol, omdat zij sterk gebonden zijn aan nationale besluiten en het 

politieke orgaan (uit: transcript VIII, XIII). Dit beperkt andere toezichthouders in de wijze waarop ze 

kunnen onderhandelen.  

De AFM wil zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij de Europese beleidsvorming en volgt daarom 

nauwgezet internationale ontwikkelingen. Daarnaast is zij actief in internationale organisaties als 

ESMA omdat zij wil zorgen dat de regels die op Europees niveau vastgesteld worden, effectief zijn en 

dat deze eenduidig worden toegepast, zodat het niveau van de beleggerbescherming verhoogt en 

bijdraagt aan haar doelstellingen. Tevens is de AFM internationaal actief omdat zij zo beter kan 

samenwerken met andere toezichthouders. Vanwege het sterk internationale karakter van de 

financiële markten is een medewerker van de AFM gedetacheerd bij de Commissie, om een bijdrage 

te leveren aan internationale samenwerking en het vergroten van kennis en ervaring. In het 

detacheringbeleid zijn onder andere de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, het tonen van 

commitment door actieve bijdrage en het vergroten van kennis en ervaring beweegredenen voor 

internationale deelname.  

Het afgelopen jaar is de AFM nauw betrokken geweest bij de oprichting van ESMA. Omdat de 

AFM beperkte resources heeft, dient zij een afweging te maken voor haar inzet voor internationale 

taken. De AFM hanteert bepaalde criteria voor de prioriteitstelling van internationale zaken: de 

relevantie van het onderwerp voor de AFM of de Nederlandse markt, de kans dat het eindresultaat 

bereikt wordt als Nederland niet aanwezig is en de kansen voor de AFM om te leren of het netwerk 

uit te breiden.  

 

Samenwerking met het ministerie en standpuntbepaling 

Het ministerie van Financiën wordt als eerste benaderd bij het opstellen van wet- en regelgeving en 

is de woordvoerder op dat terrein en de eerst aangesprokene (uit: transcript I, III XIII, XIV). De rol van 

de toezichthouder beperkt zich echter niet tot enkel L2, ook al op L1 vervult zij een cruciale rol. Het 
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ministerie dient door de AFM inhoudelijk goed ingelicht te worden, zodat zij goed voorbereid is om 

de discussie in de politieke onderhandelingen aan te gaan in het wetgevingsproces op L1 (uit: 

transcript VIII). Het is voor de AFM daarom van belang om te zorgen dat zij goed contact onderhoudt 

met het ministerie. De AFM heeft vaak veel inhoudelijke expertise in de toepassing van de richtlijn. 

Zeker in de uitvoering ervan, omdat zij weet hoe er daadwerkelijk toezicht wordt en moet worden 

(uit: transcript I, III) gehouden. Daarom wordt de AFM betrokken bij het overleg over welke positie 

Nederland in wil nemen en wat de reactie van de Commissie zal zijn (uit: transcript V). In de 

samenwerking is goed persoonlijk contact met medewerkers van het ministerie essentieel (uit: 

transcript V, VI, X).  

Belangrijk in Europa is om te zorgen dat je als lidstaat je positie bepaalt (uit: transcript III). Dit 

proces van standpuntbepaling hangt nauw samen met het ‘politieke’ aspect van Europees toezicht, 

maar ook met de onafhankelijkheid en expertise van de AFM. Enerzijds is de AFM een onafhankelijk 

orgaan en kan zij zelfstandig handelen bij internationale deelname, maar anderzijds is een nationaal 

standpunt ook van belang. Deze twee aspecten hoeven niet altijd in strijd met elkaar te zijn, en in de 

meeste gevallen is dat ook niet zo (uit: transcript I, III, XII). Bij consultaties voor nieuwe wetgeving is 

het uitgangspunt om als Nederland gezamenlijk een reactie te sturen richting de Europese 

Commissie (uit: transcript I, III). Mochten de voorstellen van de AFM en het ministerie dusdanig uit 

elkaar liggen, dan kan altijd besloten worden om afzonderlijk van elkaar een reactie te geven. Het 

ministerie is in haar standpuntbepaling afhankelijk van de minister, terwijl de AFM onafhankelijk van 

de politiek een standpunt voor beleid kan bepalen (uit: transcript XIV, XII). Politiek gezien is het 

echter ongewenst om afzonderlijk van elkaar op te treden in de Europese arena, omdat je dan al snel 

‘uitgespeeld’ bent (uit: transcript XIV). Uitgangspunt voor het ministerie is dan ook dat zij, samen met 

de AFM, altijd als één Nederland naar buiten treedt, zeker bij de voorbereiding van wetgeving. Bij de 

AFM is men echter ook van mening dat als de visies duidelijk uiteenlopen, beide partijen afzonderlijk 

van elkaar een advies in kunnen brengen (uit: transcript VIII, XII). Het verschil in visie kan te maken 

hebben met het niveau waarop de onderhandelingen plaatsvinden, en de afstand tussen politiek en 

expertise in de uitvoering. Er wordt ervaren dat het ministerie veel meer gebonden is aan de 

minister, druk vanuit de politiek en deadlines (uit: transcript V). 

De samenwerking wordt bemoeilijkt wanneer ‘de toezichthouders haaks staan op de sector *…+, 

dan wordt het ministerie een soort scheidsrechter’ (uit: transcript IV). Gevolg is dat de politieke 

realiteit ook gevolgen heeft voor de AFM: als het ministerie onder druk staat, staat de AFM ook 

onder druk, waardoor gezamenlijk bepaald moet worden wat het belang van en voor Nederland is 

(uit: transcript V, VI). Sinds een aantal jaren is er sprake van een nauwere samenwerking, dit hangt 

samen met de crisis. Er blijft echter een onderscheid bestaan tussen de wetgevende en uitvoerende 

macht, waardoor er sprake is van een continue wisselwerking. De AFM kan zelf geen wetgeving 
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opstellen, en zit soms ‘tussen’ de wetgevende en de rechtsprekende macht in. Dit is voor de AFM 

soms lastig, omdat zij wel dicht op de markt zit en nauwer contact heeft met marktpartijen (uit: 

transcript III, X).  

 

5.2 Totstandkoming Europese wet- en regelgeving  

Onderstaande paragraaf beschrijft op basis van verkregen data zo nauwkeurig mogelijk de 

totstandkoming van Europese richtlijnen volgens de Lamfalussyprocedure, waarbij als uitgangspunt 

in de beschrijving steeds de rol en positie van de AFM wordt gehanteerd. Het proces tot aan de 

vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van Europese wet- en regelgeving is in deze paragraaf 

onderscheiden in drie fasen: agendavorming (pre-L1), de kaderwetgeving (L1) en de 

implementatierichtlijn (L2), waarbij de laatste twee onderdeel zijn van het beleidsvormingsproces.  

 

Agendavorming (Pre-L1) 

In deze fase is de richting van een wetgevingsvoorstel nog niet bepaald. Daarom is dit moment 

belangrijk in het besluitvormingsproces, omdat diverse actoren en factoren de agenda kunnen 

bepalen van de Commissie (agendasetting) en zo invloed kunnen hebben op beleid.  

 

Wie neemt het initiatief? 

Een allereerste stap is het nemen van het initiatief voor het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving 

of de herziening ervan. Aanleidingen voor deze initiatieven kunnen divers zijn: de kredietcrisis, 

nationale praktijken die onwenselijk zijn of de signalering van mogelijke risico’s op de markt. 

Sommige initiatieven kunnen echter ook uit het wetgevingsproces voortvloeien, omdat in de 

wetgeving vermeld staat wanneer de richtlijn herzien dient te worden (uit: transcript VII). In principe 

is de Europese Commissie officieel het orgaan dat wet- en regelgeving initieert. Het gebeurt echter 

ook dat de Commissie de lidstaten vraagt het initiatief te nemen, dit gebeurt ook tussen landen 

onderling (uit: transcript XIII). Afhankelijk van initiëring van de Commissie, vervult de 

Eurocommissaris een centrale rol: hij kan zaken agenderen die hij aan de orde wil hebben. Tevens 

kunnen belangrijkste lidstaten zelf aandragen wat er op de beleidsvormingsagenda moet komen: dit 

agenderen van bepaalde punten gebeurt informeler (uit: transcript XIII).  

Toezichthouders kunnen ook adviseren over nieuwe wetgeving of herziening van richtlijnen. Dit 

heeft CESR gedaan voor de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)22 

                                                           
22

 Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC), per 1 november 2007 in werking getreden en heeft 
betrekking op het toezicht op beleggingsondernemingen. De MiFID verving bij de inwerkingtreding de 
bestaande Investment Service Directive. De MiFID is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste richtlijn 
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direct na de crisis. In november 2008 had CESR al een call for evidence gepubliceerd over de impact 

van de MiFID op de secundaire markt van aandelen.23 In 2009 had CESR vervolgens een rapport 

gepubliceerd over de impact van MiFID op het functioneren van de vermogensmarkt.24 Op eigen 

initiatief heeft CESR (na overleg met de Commissie, want er is ook een waarnemer van de Commissie 

aanwezig bij de vergaderingen van CESR) daarin aangegeven wat er speelde op de financiële markten 

(uit: transcript VIII).  

De Commissie had vervolgens verscheidene vragen gesteld aan CESR over onderwerpen die 

uitgewerkt moesten worden. Dit zijn vaak concrete vragen waar antwoord op gegeven wordt door de 

toezichthouders (uit: transcript V). In eerste instantie was er enkel sprake van een serie vragen die 

grotendeels vrij technisch van aard was (uit: transcript XVI). CESR was hiervan op de hoogte op basis 

van de review clausule, deze houdt in dat de Commissie aan het EP en de Raad verslag moest leggen 

over de onderwerpen die vastgelegd waren in deze clausule, om vast te stellen of de MiFID herzien 

moest worden (uit: transcript XVI). In 2010 werd duidelijk dat sommige zaken over het hoofd gezien 

waren, waar ook door CESR voor deze problemen gewerkt is aan een advies (uit: transcript XI). In 

2010 is er vervolgens verder gewerkt aan een consultatiedocument waarin bepaalde problemen 

behandeld werden en waarin oplossingsrichtingen werden geformuleerd en er gewerkt is aan een 

advies (uit: transcript XI).  

 

Consultatie Commissie: Call for evidence, Green paper, White paper 

Als duidelijk is dat er plannen zijn voor herziening van richtlijnen of het opstellen van nieuwe wet- en 

regelgeving, vraagt de Commissie vaak advies via een call for evidence, op basis waarvan zij een 

voorstel schrijft. Voor de herziening van de Insurance Mediation Directive (IMD) 25 duurde dit proces 

driekwart jaar. Gedurende deze maanden werd tussen de toezichthouders onderling besproken wat 

de opties waren voor herziening van artikelen uit de richtlijn. Hierover is in subgroepen 

gediscussieerd en samengewerkt op basis van inhoudelijke stukken (uit: transcript V). Vanwege het 

belang van het onderwerp namen vrijwel alle lidstaten deel aan de subgroepen. De uitkomst was een 

rapport waarin de verschillende standpunten van lidstaten werden vermeld, zonder een 

gestroomlijnd advies (uit: transcript V). Dit leidde echter niet tot weerstand of oppositie omdat er 

                                                                                                                                                                                     
die naar aanleiding van het FSAP is opgesteld. Het vormt de hoeksteen in de regulering van financiële markten 
in de EU. Het introduceert meer verplichtingen voor ondernemingen (gedragsregels en inrichting van 
bedrijfsvoering) en verplicht het melden van nevendiensten en transacties aan de toezichthouder. Naast meer 
bescherming voor beleggers, wordt met deze richtlijn ook de grensoverschrijdende dienstverlening 
vergemakkelijkt. 
23

 CESR/08-872. 
24

 CESR/10-802. 
25

 Insurance Mediation Directive (2002/92/EC), voor de mogelijke herziening van deze richtlijn heeft EIOPA 
(European Insurance and Occupational Pensions Authority) een advies gegeven in november 2010. 
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een platform is voor het delen van de mogelijkheden (uit: transcript V). Door minimumharmonisatie 

gelden niet in alle lidstaten dezelfde toepassing van de richtlijn. Elk land heeft daardoor een eigen set 

van regels en verplichtingen, waardoor niet alle problemen overal van toepassing zijn (uit: transcript 

V, XII). Gevolg is wel dat daardoor de publicatie van het L1 voorstel uitblijft. Het is ook mogelijk dat 

dit komt door interne verdeeldheid bij de Commissie (uit: transcript V).  

Na publicatie van het discussiepaper schrijft de Commissie een officiële consultatie uit 

(consultatiedocument). Hierbij is het mogelijk dat de Commissie het advies van de toezichthouders 

meeneemt in haar overwegingen voor de herziening van richtlijnen, of het opstellen van nieuwe wet- 

en regelgeving. Zo zijn bijvoorbeeld bij de herziening van de MiFID sommige elementen van het 

technisch advies van CESR overgenomen in het consultatiedocument (uit: transcript XI). Een 

voorbeeld waar de Commissie niet het advies van CESR heeft overgenomen, was op het gebied van 

handel in OTC-derivaten26, waarbij CESR voorstander was van een oplossing waarbij de markt en de 

industrie een grote rol zouden blijven spelen, maar de Commissie, vanwege de druk vanuit G20, min 

of meer verplicht was te kiezen voor verplichte wettelijke regelingen (uit: transcript XVI).  

In het geval van de herziening van de Prospectusrichtlijn27, Marktmisbruikrichtlijn28 en MiFID 

hebben de AFM en het ministerie gezamenlijk een consultatiereactie geschreven richting de 

Commissie, waarvan het grootste gedeelte opgeschreven is door de AFM (uit: transcript VIII, XI, XII). 

Vanwege haar deelname aan de werkgroepen van CESR voor de herziening van de MiFID heeft de 

AFM een kennisvoorsprong op het ministerie. De AFM probeert daarom nu haar standpunten 

geleidelijk ingang te laten vinden in Den Haag (uit: transcript VIII) en het ministerie te beïnvloeden, 

ook vanwege het feit dat het ministerie wel vertegenwoordigd is in gremia waar de AFM niet 

vertegenwoordigd is (zoals de ESC en de Raadswerkgroepen). Daarnaast wordt gepoogd de 

Raadswerkgroepen voor de herziening van de MiFID gezamenlijk te bezoeken en worden 

marktpartijen gezamenlijk geconsulteerd (uit: transcript VII, XI). Tijdens de gezamenlijke consultatie 

van marktpartijen worden voorstellen voor de aanpassing van de richtlijn besproken. De AFM heeft 

dit geïnitieerd, omdat zij er veel belang bij heeft dat de markt zich kan voorbereiden op de nieuwe 

regels die op komst zijn. Door nauw contact te houden met de markt, kunnen indicaties van de 

impact van wet- en regelgeving voor de markt opgevangen worden (uit: transcript VI). De consultatie 

                                                           
26

 Over the counter derivaten: beleggingsinstrumenten waarvan de waarde afhangt van een onderliggende 
waarde (zoals aandelen of vreemde valuta) en die niet op een gereglementeerde markt, maar over the counter 
worden verhandeld, dus buiten de beurs om. 
27

 Directive on the prospectus, 2003/71/EC. Review: 2010/73/EC. Doel van de richtlijn is de harmonisatie van de 
eisen inzake opstelling, goedkeuring en verspreiding van prospectus dat wordt gepubliceerd wanneer effecten 
worden aangeboden aan het publiek of worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. 
28

 Directive on insider dealing and market manipulation (market abuse), 2003/6/EC. Deze richtlijn regelt het 
verbod op gebruik van voorwetenschap en marktmanipulatie. De richtlijn regelt tevens de plicht die rust op 
financiële instellingen tot de openbaarmaking van koersgevoelige informatie. 
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van de marktpartijen heeft daarnaast als doel om hun standpunt mee te kunnen nemen in de 

Raadswerkgroeponderhandelingen. Tevens kan het als doel dienen de markt voor te bereiden op een 

herziening van richtlijnen (uit: transcript XI). Vorig jaar heeft de AFM ook een round table 

georganiseerd met Nederlandse marktpartijen in het kader van de MiFID. Dit was echter vrij 

informeel en was een circuit van Nederlandse belangengroeperingen en ondernemingen die actief 

zijn in het lobbyen van de toezichthouders. Vaak zijn dit dezelfde partijen die ook internationaal 

actief zijn, het aantal ondernemingen met eigen lobbyisten is beperkt, waardoor vaak dezelfde 

partijen aanwezig zijn (uit: transcript XI).  

De Commissie stelt op basis van de consultatiereacties een voorstel voor regulering op. Vaak 

wordt dan gezamenlijk tussen de AFM en het ministerie de positie bepaald en vastgelegd (uit: 

transcript III).  

 

‘Aan de voorkant van de processen’: je netwerk benutten 

Al voorafgaand aan het officiële Brusselse traject vindt er een beïnvloedingstraject plaats (uit: 

transcript VI). Als er sprake is van initiëring vanuit de Commissie, is het vooral van belang het 

netwerk binnen de Commissie goed te benutten (uit: transcript XIII). Vanuit het ministerie van 

Financiën is er de afgelopen jaren daarom de nadruk gelegd op het verkrijgen van Nederlanders op 

de goede plekken in de organisatie, door middel van detacheringen (END’ers) die vast in dienst zijn 

bij de Commissie (uit: transcript XIII). Deze ingangen kunnen op informele wijze benut worden; hier 

zijn bijvoorbeeld de Engelsen en de Fransen heel sterk in (uit: transcript XIII). In het voorportaal van 

alle processen blijkt dat het heel belangrijk is om goede contacten te hebben, deze zijn vaak nog van 

meer belang dan de formele mechanismen: ‘het gaat er erg om of je de goede ingangen hebt, of je 

vroegtijdig in die processen zit, of je mensen kent die geneigd zijn eens even met je te praten’ (uit: 

transcript XIII). Een probleem is echter dat soms niet helemaal geschat kan worden wat de impact 

van de nieuwe voorstellen van de Commissie zijn, waardoor het beïnvloedingsproces ook niet 

helemaal van tevoren bepaald kan worden. Dit blijft een leerproces, waarbij soms pas achteraf 

bepaald kan worden wat de omvang van de richtlijn voor de markt zal zijn (uit: transcript VI).  

 

De rol van de Expert National Détaché 

Het hebben van een Expert National Détaché (END’er) in Brussel is een ‘uiterst discrete vorm van 

nauwer betrokken zijn bij regelgevingtrajecten’ (uit: transcript VI). Een détaché fungeert echter niet 

als spreekbuis, omdat hij werkzaam is voor de Commissie als beleidsambtenaar. Wel is het nuttig om 

regelmatig contact met de détaché te hebben, omdat op basis van de informatie die ontvangen 

wordt, er ook weer prioriteiten gesteld kunnen worden over mogelijk belangrijke beleidstrajecten 

(uit: transcript XIII). Het plaatsen van een END’er bij de Commissie is een mogelijkheid om meer 
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informatie te kunnen ontvangen dan normaliter over Europese beleidstrajecten. Tevens kan de 

kennis van de END’er bijdragen aan een goede toepassing van regelgeving, omdat hij weet welke  

overwegingen aan de totstandkoming van wet- en regelgeving ten grondslag liggen (uit: transcript 

VI). Daarnaast kan de END’er een netwerk opbouwen van internationale contacten(uit: transcript IX). 

Omdat na de crisis het initiatief steeds vaker bij de Commissie is komen te liggen, is het voor de AFM 

van belang om al zo vroeg mogelijk in het proces van beleidsvorming betrokken te zijn (uit: transcript 

IX). Een END’er kan hierbij helpen, omdat hij al in het beginstadium betrokken is bij de 

totstandkoming van regelgeving.  

 

Beleidsvorming (L1): kaderwetgeving  

Op dit niveau neemt de Commissie een voorstel aan voor een richtlijn of verordening na één of 

meerdere consultatierondes. Het voorstel wordt vervolgens naar het Parlement en de Raad gestuurd 

die samen de kaderwetgeving aannemen en overeenstemming bereiken over de definities. 

 

Krachtenveld en standpuntbepaling 

Al in een vroeg stadium van de beleidsvorming is het van belang om een beeld te krijgen van het 

‘krachtenveld’ waar Nederland zich in begeeft. Dit veronderstelt zowel kennis van het nationale 

standpunt, als kennis van het standpunt van andere lidstaten (uit: transcript XIII). Een mogelijkheid 

hiervoor is om naast de vergaderingen bij lidstaten op bezoek te gaan. Zo kunnen mogelijk gedeelde 

standpunten op elkaar afgestemd worden. Afzonderlijk contact buiten de vergaderingen is 

noodzakelijk voor goed contact met andere lidstaten (uit: transcript XIII).  

Tussen de AFM en het ministerie is er voorafgaand aan de onderhandelingen in de Raad overleg 

over de wijze van beïnvloeding van de Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging (uit: 

transcript XIII). Op het moment dat er een nieuw wetgevingsproces start in Europa, begint er ook een 

samenwerkingstraject in Nederland (uit: transcript XIII). Het ministerie van Financiën wordt als eerste 

in het beleidvormingstraject benaderd als een voorstel van de kaderwet aan de Raad en het 

Parlement wordt voorgelegd en is de woordvoerder namens Nederland op dat terrein (uit: transcript 

I, III). Tevens is zij het eerste aanspreekpunt vanwege haar vertegenwoordiging in de 

Raadswerkgroeponderhandelingen (uit: transcript III, XIV). Het ministerie is primair verantwoordelijk 

voor deze fase in de besluitvorming en fungeert dan ook als woordvoerder. Het ministerie heeft door 

haar rol op L1 meer de politieke kennis en kennis van de verhoudingen in huis (uit: transcript I, XIV). 

Voor de input en technische invulling is zij echter wel afhankelijk van de adviezen van de AFM, zoals 

eerder beschreven. De toezichthouders zijn echter niet bevoegd om bij de 

Raadswerkgroeponderhandelingen aanwezig te zijn (uit: transcript XVI). Ondanks dat het ministerie 
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eerder betrokken is bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving en op L1 in charge is, is 

het voor de AFM van belang om als toezichthouder goed contact te onderhouden met het ministerie 

en gezamenlijk een standpunt te bepalen én uit te dragen. Voorafgaand aan de bepaling van de 

reikwijdte van het beleidsvoorstel op L1, wordt op nationaal niveau de doelstellingen besproken over 

wat Nederland wil bereiken in de onderhandelingen en worden er keuzes gemaakt over het 

standpunt dat Nederland uit wil dragen (uit: transcript XIV). Het ministerie is van mening dat er 

geprobeerd moet worden het verschil in standpunten tussen de AFM en het ministerie te 

minimaliseren, omdat je anders ‘als schietschijf functioneert voor andere lidstaten’ (uit: transcript 

XIV). Ook de toezichthouder onderstreept het belang van gezamenlijk optreden: ‘je probeert dat toch 

altijd samen te doen, je bent één delegatie, je komt uit hetzelfde land’ (uit: transcript III). Wanneer 

een verschillende mening of visie als toezichthouder of ministerie uitdraagt, neemt de lidstaat 

namelijk een zwakke positie in tijdens de onderhandelingen (uit: transcript XIV).  

 

Voorstel van de Commissie: rol EP en Raad 

Voorstellen door de Commissie op het beleidsterrein van financiële markten worden voorbereid door 

het Directoraat-Generaal Internal Market & Services. Op het moment dat de Commissie het voorstel 

voor wet- en regelgeving aanneemt, dient deze nog te worden goedgekeurd door het EP en de Raad. 

In het Parlement worden de voorstellen van de Commissie doorgenomen door een parlementaire 

commissie die gespecialiseerd is op dat terrein. Financiële wetgeving wordt doorgaans behandeld 

door de Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON). In de plenaire vergadering wordt hier 

vervolgens over gestemd. De AFM onderhoudt wel contact met Europarlementariërs en adviseert 

deze daar waar nodig, maar vanwege de beperkte formele betrokkenheid van zowel de AFM als het 

ministerie, wordt er in de analyse niet verder ingegaan op de onderhandelingen in het Parlement.  

Bij de onderhandelingen in de Raad is het ministerie wel direct betrokken en werkt zij vaak nauw 

samen met de AFM. Besluiten over de voorstellen van de Commissie voor financiële wetgeving wordt 

genomen door de ECOFIN (Raad van ministers van Financiën). Deze besluitvorming verloopt in stadia, 

waarin vaak een inhoudelijke voorbereiding voorafgaat aan de formele besluitvormingsfase.  

 

Onderhandelen in de Raadswerkgroepen: het voorportaal van de minister 

Er zijn verschillende momenten waarop de voorstellen van de Commissie besproken worden. Op het 

moment dat het voorstel van de Commissie definitief is, wordt deze gepresenteerd aan de Raad van 

ministers en behandeld door de Raadswerkgroepen. In deze Raadswerkgroepen zijn alle lidstaten 

vertegenwoordigd en deze nationale vertegenwoordigers doen eigenlijk het voorbereidingswerk 

voor het comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) en de Raad van ministers (ECOFIN). 

Namens Nederland is het ministerie van Financiën vertegenwoordigd in deze Raadswerkgroepen en 
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vanuit het ministerie gaat in het beleidsvoorbereidingtraject hier de meeste aandacht naar uit (uit: 

transcript III, VIII). De AFM probeert hier zo nauw mogelijk bij betrokken te zijn, door een 

adviserende rol aan te nemen en zoveel mogelijk bij de raadswerkgroepen aanwezig te zijn. De rol 

van het netwerk van toezichthouders is beperkt, tot de contouren van de richtlijn duidelijk zijn en L2 

nadert (uit: transcript VIII). Het ministerie is de aanwezige partij in de 

Raadswerkgroeponderhandelingen vanwege haar unieke positie in het wetgevingsproces (uit: 

transcript V). Informeel worden soms ook nationale toezichthouders door lidstaten betrokken in de 

Raadswerkgroeponderhandelingen (uit: transcript VIII), dit is echter niet gebruikelijk. De AFM 

probeert wel het ministerie van Financiën te adviseren, zodat zij inhoudelijk goed het Nederlands 

standpunt kan verdedigen. In het kader van de herziening van verscheidene richtlijnen is er overleg 

geweest met het ministerie over het Nederlands standpunt waarbij tevens besproken werd wat de 

mogelijke reactie van de Commissie kon zijn (uit: transcript III, V). De AFM voorziet het ministerie van 

input voor de Raadswerkgroeponderhandelingen. Er is sprake van overleg en regelmatig contact; 

waarbij de AFM vooral veel inhoudelijke informatie levert (uit: transcript IV). Aangegeven wordt dat 

andere lidstaten soms beter dan Nederland in staat zijn de expertise van de toezichthouder en de 

wetgever te bundelen in de onderhandelingen over wetsvoorstellen (uit: transcript XIII). Goed 

contact met het ministerie en betrokkenheid van de toezichthouder bij het wetgevingstraject is van 

wezenlijk belang om te beoordelen of er significante risico’s voor de markt uit de nieuwe wetgeving 

voortvloeien, en om te beoordelen of de taken die vastgelegd worden in de wet, uitvoerbaar zijn 

voor de toezichthouder (uit: transcript VI). Daarom zal de AFM bij de 

Raadswerkgroeponderhandelingen voor de herziening van de Marktmisbruikrichtlijn en de MiFID wel 

aanwezig zijn (uit: transcript XI).  

De onderhandelingen in de Raadswerkgroepen zijn vooral inhoudelijk van aard. De echte 

onderhandelingen voor de MiFID bijvoorbeeld vielen op het moment dat de Commissie haar voorstel 

had gepubliceerd en in de Raadswerkgroepen besproken werd (uit: transcript VIII). Deze 

onderhandelingen zijn vrij technisch van aard, waar vooral over details gesproken wordt (uit: 

transcript V). Over het algemeen duurt dit onderhandelingsproces in de Raadswerkgroepen enkele 

maanden, zeker in het geval van grotere richtlijnen als de MiFID en de AIFM29 (uit: transcript XIV). 

Deze onderhandelingen tussen de verschillende lidstaten hebben vooral betrekking op de 

hoofdlijnen en prioriteiten van de richtlijn of verordening, waarbij overlegd wordt over de kaders van 

de wetgeving. Het is dus een doorlopend proces van discussies over concrete juridische teksten (uit: 

                                                           
29

 Directive on Alternative Investment Fund Managers, COM(2009) 207. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
beheerders van beleggingsinstellingen die zich richten op alternatieve beleggingen als hedgefondsen, private 
equity fondsen en vastgoedfondsen. Hiervoor waren enkel de beheerders van beleggingsinstellingen die zich 
richten op particuliere beleggers onder toezicht gesteld, bij de inwerkingtreding van deze richtlijn komen ook 
alle alternatieve fondsen onder toezicht te staan. 
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transcript VIII). Dit onderhandelingsproces wordt gekenmerkt door strategische onderhandelingen, 

waarbij  een ‘gezonde dosis lef’ van noodzakelijk belang is om contacten te leggen en te 

onderhouden (uit: transcript XIV).  

Gaandeweg het proces krijgt het voorstel steeds meer de vorm van een richtlijn of verordening 

en wordt er gesproken over de reikwijdte en definities. Deze definities vormen vaak een bron van 

discussie, waarbij de vaardigheden van de voorzitter het verloop van de vergadering en de voortgang 

van het beleidsvormingsproces kunnen bepalen (uit: transcript III). De voorzitter moet namelijk de 

discussie leiden, maar tevens het uiteindelijke paper presenteren aan de Commissie, de Raad en het 

Parlement. Voor aanvang van een vergadering van de Raadswerkgroep worden er geüpdate papers 

gestuurd waarin de standpunten van de lidstaten vermeld staan. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 

er weer aan de teksten gewerkt, net zo lang tot er een goede eindtekst ligt waar iedereen zich in kan 

vinden (uit: transcript XIV). Buiten de vergaderingen om wordt er ook veel besproken, simpelweg 

vanwege het feit dat sommige dingen te veel tijd zouden kosten om te bespreken tijdens de 

vergadering (uit: transcript III), of te gevoelig zijn om tijdens de vergadering te bespreken. Daarnaast 

is niet elke lidstaat bereid om een bepaald standpunt ten overstaande van alle deelnemers uit te 

dragen (uit: transcript XIII). Soms geeft de voorzitter ook aan dat een discussie gestopt moet worden, 

vanwege tijdsgebrek. Het voorstel van de voorzitter is dan dat de lidstaat die stellig één punt 

verdedigt, met een paper komt voor de volgende vergadering, waarin dat standpunt besproken 

wordt (uit: transcript XIV).  

De Raadswerkgroepen zijn georganiseerd rond de richtlijn- of verordeningvoorstellen. De 

voorzitter bepaalt de agenda, daarnaast is nog een tweede vertegenwoordiger van dezelfde lidstaat 

aanwezig, omdat de voorzitter feitelijk inhoudelijk niets in kan brengen tijdens de vergadering en dus 

niet zelf het landsbelang kan dienen (uit: transcript XIV). Dit voorzitterschap is veel werk, omdat de 

voorzitter zelf de stukken moet schrijven. In de praktijk is het vaak zo dat de lidstaat die de voorzitter 

levert, inhoudelijk weinig meer inbrengt, vanwege de prominente aanwezigheid van de die lidstaat 

als voorzitter. Daarnaast wordt het vaak ook niet gewaardeerd als de lidstaat die de voorzitter levert 

nog veel inbrengt tijdens de onderhandelingen (uit: transcript XIV).  

Op elk dossier is er sprake van coalitievorming, dit gebeurt echter buiten de vergaderingen om 

(uit: transcript III, XIV). Deze coalities worden gevormd vanwege stemverhoudingen: omdat er sprake 

is van gekwalificeerde meerderheid van stemmen, is het voor een lidstaat van belang dat een 

meerderheid van de deelnemers achter haar standpunt staat. Een onderhandeling wordt daarbij 

gezien als een spel van geven en nemen om je doel te bereiken, waarbij soms een compromis wordt 

gesloten. Een goede onderhandeling is echter geen compromis (uit: transcript XIV), omdat een 

compromis een uitkomst is waar iedereen zich in kan vinden en er dus niets ‘gegeven’ wordt wat 



56 
 

echt pijn doet. Bij een onderhandelingsproces is er echter eerder sprake van tegengestelde belangen 

en worden er coalities gevormd.  

Als de Raadswerkgroeponderhandelingen afgerond zijn, worden de stukken naar de Permanente 

Vertegenwoordiging gestuurd. Dat wil echter niet zeggen dat de AFM geen enkele rol meer kan 

vervullen; zij kan namelijk contact blijven onderhouden met het ministerie of met de permanente 

vertegenwoordiging (uit: transcript III).  

 

De rol van de Permanente Vertegenwoordiging (COREPER) 

Na de Raadswerkgroeponderhandelingen worden de attachés (medewerkers van de ambassade) en 

de COREPER (Comité van Permanente Vertegenwoordigers) betrokken in het proces (uit: transcript 

VIII). Op het moment dat de ambtenaren van de lidstaten er onderling niet uitkomen in de 

Raadswerkgroepen, wordt de discussie verder voortgezet op attachéniveau (uit: transcript V) en 

wordt er ook buiten de vergadering onderhandeld, waarbij de rol van Permanente 

Vertegenwoordiging van belang is (uit: transcript III, XIII). Tijdens de lunch of voorafgaand aan de 

meetings wordt er onderling overlegd tussen de lidstaten, om te kijken wie jouw standpunt deelt, 

‘want je bent altijd bezig met coalitievorming’ (uit: transcript III). Daarbij is het niet alleen van belang 

om je eigen standpunt goed te weten, ‘maar ook om precies te weten waar de andere lidstaten 

staan’ en ook hier kan via coalitievorming afgetast worden waar compromismogelijkheden liggen 

(uit: transcript III). Bij de Permanente Vertegenwoordiging wordt er onderhandeld tussen bepaalde 

belangen en wordt het ook ‘politieker’ (uit: transcript V). Bij deze bijeenkomsten is de AFM niet 

betrokken, maar zij kan nog wel haar stem laten horen bij het ministerie, die op haar beurt de 

Permanente Vertegenwoordiging kan contacteren. Daarnaast kan de AFM zelf ook contact 

onderhouden met de Permanente Vertegenwoordiging (uit: transcript III).  

 

 

  

Economic and Financial Committee 

Afhankelijk van het onderwerp ontstaan er stukken die besproken worden in een aantal 

beleidsvoorbereidende comités van de Raad. Voor de financiële markten is dat het Economic and 

Financial Committee (EFC). Officieel is het EFC niet betrokken in de besluitvorming, zij vervult enkel 

een adviesrol. De leden van het EFC, hoge vertegenwoordigers van de nationale ministeries van 

Financiën, worden ingelicht over de nationale aandachtspunten en het standpunt dat zij in dienen te 

nemen tijdens de onderhandelingen. Over de bijeenkomsten in dit comité wordt het volgende gezegd: 

‘hoe groter en formeler zo’n bijeenkomst, hoe minder spannende dingen nog over blijven’ (uit: 

transcript XIII). Na de onderhandelingen in het EFC worden de uiteindelijke besluiten genomen door 

de ministers in de ECOFIN.  
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Het besluit van de ministers (ECOFIN) 

Op het moment dat in eerdere stadia nog geen overeenstemming is bereikt, komen de 

discussiepunten bij de Raad zelf terecht (uit: transcript III). Als er eenmaal een compromis bereikt is, 

dan ‘moeten de angels eruit gehaald worden’(uit: transcript XIV). Dit gebeurt vaak op het niveau van 

de onderhandelingen tussen de ministers in de Raad, waarbij vooral politieke componenten een rol 

spelen. Deze politieke onderwerpen zijn vaak onderdeel van grotere nationale belangen (uit: 

transcript XIV). In principe worden de nationale belangen van tevoren al afgestemd en hoeft de 

minister enkel het Nederlandse standpunt dat in het voortraject al is bepaald, in de Raad opnieuw uit 

te dragen, ‘maar je gaat de minister in de ECOFIN niet dwingen om iets te vinden wat hij zelf niet 

vindt’ (uit: transcript XIII). In de praktijk gebeurt het echter zelden dat de minister een geheel ander 

standpunt inneemt dan eerder was afgestemd.  

Voordat de ECOFIN bij elkaar komt, is de agenda van de ECOFIN in de ministerraad in Nederland 

aan de orde gekomen. In de ministerraad worden de mandaten vastgesteld met welke standpunten 

de Nederlandse minister deelneemt aan de onderhandelingen. In de voorbereiding daarvan is er ook 

nog de mogelijkheid om de visie van de AFM en het ministerie op elkaar af te stemmen. ‘Als het zo 

zou zijn dat toezichthouders echt wezenlijk anders denken over onderwerpen, dan moet dat 

aangegeven worden, maar uiteindelijk neemt de politiek een besluit’ (uit: transcript XIII). Voor enkele 

lidstaten geldt dat ook de nationale toezichthouders deelnemen in het politieke proces, doordat ze 

regelmatig participeren in vergaderingen van de Raad en heel soms de hoofden van de delegatie 

vormen (uit: transcript XVI). 

De mate van consensus hangt erg af van het onderwerp dat op de agenda staat. De lidstaten 

streven over het algemeen naar overeenstemming, maar soms zijn de belangen zo groot dat er geen 

overeenstemming bereikt kan worden over bepaalde punten, zelfs niet bij de ministers in de ECOFIN 

(uit: transcript XIII). In het geval van EMIR waren er bijvoorbeeld erg uiteenlopende standpunten 

tussen de lidstaten, omdat niet elke lidstaat het toezicht over wilde dragen aan Europees niveau (uit: 

transcript III, XVI). Een ander voorbeeld van onderhandelingen waarbij het proces moeilijk verloopt, 

is de totstandkoming van de Securities Law Directive30, waarbij de Commissie meer harmonisatie aan 

wil brengen. Er zijn echter grote verschillen tussen de systemen die de lidstaten nationaal hanteren. 

De discussie die daarover gevoerd wordt, is dan ook heel technisch en juridisch. Omdat de 

opvattingen nog steeds ver uit elkaar liggen en er geen overeenstemming wordt bereikt, probeert de 

Commissie de discussie aan te zwengelen door een discussiepaper te publiceren, zonder effect. 

Vervolgens gaat de frequentie van het aantal bijeenkomsten omlaag, en neemt de Commissie meer 
                                                           
30

 Het voorstel voor de Securities Law Directive (SLD) heeft betrekking op de rechtszekerheid van 
effectenholding en transacties: op het gebied van de rechten van de belegger via een keten van 
tussenpersonen in grensoverschrijdende situaties, het wettelijk kader van de holding en het toezicht op het 
beheer en bewaring van effecten. 
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tijd om na te denken over de wijze waarop ze het kunnen oplossen. Het bereiken van 

overeenstemming en het nemen van een besluit over een bepaald beleidsterrein hangt vaak ook af 

van de politieke agenda, en het belang van de lidstaten dat er Europese regelgeving komt op dat 

terrein (uit: transcript III).  

 

Piketpaaltje in het onderhandelingsproces: de triloog 

Als de ministers in de ECOFIN een akkoord hebben bereikt, is er vervolgens sprake van een triloog 

tussen het EP, de Raad en de Commissie. De drie partijen, vertegenwoordigd door de rapporteur van 

het EP, de vertegenwoordiger van de Commissie (soms meerdere) en de voorzitter van de 

Raadswerkgroep, komen vervolgens bijeen met hun drie stukken. Deze triloog wordt omschreven als 

het belangrijkste ‘piketpaaltje’ in het onderhandelingsproces (uit: transcript XIV). Wat er uiteindelijk 

in het publicatieblad van de EU komt als L1-tekst, is een compromis tussen alle partijen. Vaak zijn 

Engeland, Frankrijk en Duitsland de sterkste landen in de besluitvorming, als zij het met elkaar eens 

zijn, dan kan er al vaak een besluit worden genomen, omdat zij enkel nog een aantal andere landen 

mee hoeven te nemen in hun standpunt (uit: transcript IX). Aangegeven wordt dat besluitvorming 

voor een deel in de vergaderingen zelf plaatsvindt, maar dat het grootste gedeelte buiten de 

vergaderingen om plaatsvindt. Besluitvorming en de richting van beleid wordt al bepaald bij de 

voorbereiding van een besluit, waarin het technische werk uitgevoerd wordt en besproken wordt 

hoe het besluit eruit zal zien.  

 

De rol van CESR op L1 

CESR is geen erkend orgaan volgens het Verdrag van de Europese Unie, dus zij is officieel niet 

bevoegd om de onderhandelingen in de Raad bij te wonen. CESR geeft echter aan dat het wel in haar 

voordeel zou zijn, omdat zij veel technische standaarden moet voorbereiden, waarbij het voordeel 

zou kunnen zijn om als toeschouwer het debat te kunnen bijwonen om de verschillende 

standpunten, de redenen voor discussie en veranderingen ten aanzien van het eerste voorstel te 

kunnen begrijpen. De mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de onderhandelingen hangt af van de 

roterende voorzitter van de Raad, maar in de praktijk is het vaak één van de grotere lidstaten die 

tegenstander is van het voorstel van CESR om passief aanwezig te kunnen zijn bij de 

onderhandelingen. Reden daarvoor is dat voor sommige grotere lidstaten hoge inzet op het spel 

staat. Zij hebben dan meestal niet de wens om bevoegdheden over te dragen aan CESR en zijn bang 

dat CESR zich gaat mengen in de discussie (uit: transcript XVI).  
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Beleidsvorming (L2): implementatierichtlijn  

De algemene bepalingen die zijn vastgesteld in de Kaderwet na goedkeuring door de Commissie, het 

Parlement en de Raad, moeten nader uitgewerkt worden in uitvoeringsrichtlijnen of -verordeningen. 

De Commissie vraagt hiervoor concreet advies aan CESR (nu ESMA). CESR stelt dit advies op aan de 

hand van consultatie van stakeholders en experts. Dit gebeurt op L2 van het wetgevingsproces, 

globaal volgens onderstaande stappen: 

 

Figuur 3: Rol CESR L2 

 

Krachtenveld 

Het ministerie is het eerste aanspreekpunt bij voortrajecten bij de Commissie en de triloog (uit: 

transcript IX). Op het moment dat de kaderrichtlijn vastgesteld is, heeft de AFM echter een veel 

prominentere rol dan het ministerie en wordt vooral de technische input van de toezichthouders 

gevraagd. De AFM is dan ook het eerste aanspreekpunt in de beleidstrajecten die gecoördineerd 

worden vanuit CESR. Formeel werkt de AFM niet samen met de Commissie, Raad of het Parlement. 

Wel is het zo dat er contact onderhouden wordt met de personen die daar werkzaam zijn (uit: 

transcript I). Dit contact is eerder gebaseerd op het informeren van elkaar over elkaars posities en de 

mogelijkheden om die toe te lichten (uit: transcript I). Daarnaast onderhoudt de AFM nauw contact 

met een afgevaardigde van de Commissie, die als toehoorder in de Standing Committee aanwezig is. 

Deze geeft in de Standing Committee altijd een update van de huidige situatie (uit: transcript XII). Op 

het moment dat er daadwerkelijk besluitvorming plaatsvindt over de herziening van richtlijnen of het 

L2-advies, dan is er ook contact met de Nederlandse Europarlementariërs via het ministerie van 

Financiën, om toelichting te geven bij een bepaald standpunt van de AFM of Nederland, of om hen te 

voorzien van advies op een meer inhoudelijk vlak. Andersom is het ook zo dat een aantal 

medewerkers in Europa soms ook de toezichthouder vraagt om inhoudelijke informatie. Het gaat er 

bij dit contact meer om het uitwisselen van ideeën dan dat er echt sprake is van wederzijdse 

beïnvloeding (uit: transcript XII).  

MANDAAT

•Europese Commissie vraagt CESR via mandaat concreet advies over implementatie 
van artikelen uit de kaderrichtlijn.

TECHNISCH 
ADVIES

•CESR benoemt expertgroep die werkt aan advies. Resultaat is een technisch advies dat 
aan de Commissie wordt voorgelegd.

IMPLEMENTATIE-
RICHTLIJN

•De Commissie stelt een draft op, met het technisch advies van CESR in overweging 
nemende. Na goedkeuring van ESC (vote of approval) brengt de Commissie de 
implementatierichtlijn uit.
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‘The mandate kicks off the work’ 

Niet altijd is er een duidelijke scheidslijn zichtbaar tussen de verschillende stadia van beleidsvorming 

(L1 en L2); soms is CESR al voorafgaand aan het officiële mandaat ingelicht over de plannen van de 

Commissie (uit: transcript XVI). Normaliter start het proces van advisering echter op het moment dat 

CESR een officieel mandaat ontvangt van de Commissie. Dit mandaat bevat vaak specifieke vragen 

van de Commissie over bepaalde onderwerpen of problemen waar zij tegen aanloopt. 

Anders dan bij de herziening van de MiFID (waarbij CESR al aan een advies begon nog voor dat 

zij een officieel mandaat van de Commissie had ontvangen), krijgt CESR normaal gesproken een 

(uitgebreid) mandaat van de Commissie met specifieke verzoeken, zoals bij de AIFM richtlijn (uit: 

transcript XVI). Bij de totstandkoming van de MiFID heeft het mandaat van de Commissie de 

werkwijze van CESR bijvoorbeeld heel precies uitgestippeld. De Commissie had de consultatie van 

CESR tevens als vereiste opgenomen in het mandaat. Deze mandaten van de Commissie bevatten het 

verzoek aan CESR rekening te houden met een aantal principes zoals de bescherming van beleggers, 

daarnaast werd CESR verzocht een werkbenadering te kiezen waarbij er overeenstemming zou zijn 

tussen de Commissie en het ESC bij het vormen van het advies: 

“CESR should have provided an advice which takes account of the different opinions expressed by the 

market participants during the various consultations. In case it deviated from the opinion generally 

expressed it should have informed the Commission and justify their position. Particular attention should 

be paid of the level of detail required by market participants to be included in level 2 legislation.”31 

 

Totstandkoming technisch advies: besluitvorming CESR 

De besluiten die genomen worden door CESR, komen tot stand via een gelaagd proces. CESR 

handhaaft op papier de praktijk dat er een advies of technische standaarden opgesteld worden. De 

voorbereiding van al het inhoudelijke werk ligt vaak bij de medewerkers van CESR of de Standing 

Committees, waaraan het mandaat wordt toegewezen. Alle Europese richtlijnen zijn toegewezen aan 

de verantwoordelijkheid van een bepaald Standing Committee, hierin zijn (hoge) vertegenwoordigers 

van de nationale toezichthouders vertegenwoordigd. Het Standing Committee vormt vervolgens een 

werkgroep (taskforce) van een stuk of tien landen (uit: transcript I, III, IV, VI, XI) die inhoudelijk de 

vragen van de Commissie en de casus bespreken en de vragen proberen te beantwoorden. De 

zogeheten drafts voor een technisch advies worden vervolgens aan de Standing Committee weer 

voorgelegd ter discussie. Tot slot worden de voorstellen nog voorgelegd aan de Board of Supervisors 

(alle voorzitters van de nationale toezichthouders), zij dienen alle beleidsdocumenten van ESMA 

goed te keuren voordat deze gepubliceerd worden.  

                                                           
31

 CESR/05/290b, p. 88. 
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Ondertussen consulteren de toezichthouders marktpartijen gedurende de totstandkoming van 

het technisch advies. Een eerste stap van CESR is een call for evidence dat gepubliceerd wordt. In 

sommige gevallen wordt deze zelfs gepubliceerd de dag nadat het mandaat van de Commissie 

ontvangen is. Vervolgens wordt er een consultatiedocument gepubliceerd (nu onder ESMA is dat een 

discussionpaper). Na deze consultatie kan CESR een definitief advies afleveren (onder ESMA binding 

technical standards).  

 

 

  Figuur 4: Besluitvorming CESR 

 

Taskforce 

In aanvulling op het al verkregen mandaat, kan de Commissie aanvullende vragen stellen. Deze 

vragen worden dan expliciet gesteld aan de Standing Committees. Deze delegeren de inhoudelijke 

taken vaak naar werkgroepniveau. Dit technische en inhoudelijk werk voor het technisch advies 

wordt veelal door zogeheten taskforces (werkgroepen) verricht, bestaande uit een tiental nationale 

toezichthouders. . Deze werkgroepen zijn georganiseerd rond de richtlijn- of verordeningvoorstellen 

van de Commissie (uit: transcript III). Deze taskforces zijn vrijblijvend van aard, in tegenstelling tot de 

Standing Committees, en worden ingesteld door besluit van de Standing Committee. Leden van het 

Standing Committee kunnen aangeven dat ze deel willen nemen in een werkgroep. Belangrijk in de 

besluitvorming in CESR is dat de meeste richting voor beleid bepaald wordt in de taskforce (uit: 

transcript XI, XII).  

Idealiter is het zo dat in een taskforce het advies voor de Commissie inhoudelijk wordt 

uitgewerkt en dat zij hier overeenstemming over kunnen bereiken. Hiervoor hebben zij overleg via de 

telefoon, e-mail en fysieke bijeenkomsten. In een enkel geval lukt het echter niet om 

overeenstemming te bereiken en zijn de toezichthouders het niet eens over het antwoord dat 

gegeven moet worden aan de Commissie. In dat geval wordt de discussie voorgelegd aan de Standing 

Committee; vaak vraagt de taskforce het Standing Committee dan advies over de lijn die ze kan 

Board of 
Supervisors

Standing 
Committee

Taskforce Taskforce

Standing 
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volgen. Mochten de leden van het Standing Committee er ook niet uitkomen, dan gaat de discussie 

ter besluitvorming naar de Board of Supervisors om uiteindelijk te komen tot consensus.  

 
In het Standing Committee wordt gevraagd welke leden willen deelnemen aan een taskforce, 

deelname staat elke toezichthouder vrij. Soms is het zelfs ‘een beetje trekken om genoeg mensen te 

krijgen’, het kost capaciteit en resources die niet elke toezichthouder heeft (uit: transcript VIII). 

Deelname aan een werkgroep wordt dus vaak bepaald door de importantie en de capaciteit van de 

toezichthouder. Ook de AFM heeft beperkte resources tot haar beschikking, wat over het algemeen 

geldt voor kleinere lidstaten (uit: transcript I, XIII, XVI). Grotere lidstaten als Engeland, Frankrijk, 

Duitsland en Italië hebben meer mankracht tot hun beschikking en zijn vrijwel altijd lid van een 

taskforce (uit: transcript I, III, V, VII, VIII, XI, XII, XIV, XVI). Vaak zijn toezichthouders van deze lidstaten 

actiever in het beleidvormingsproces dan anderen. De lidstaten die de meest ontwikkelde markten 

hebben en actief zijn in de werkgroep, kunnen op dit niveau meer invloed uitoefenen dan andere, 

kleinere lidstaten (uit: transcript I). Vaak is het zo dat deelname ook samenhangt met het onderwerp: 

hoe belangrijker het onderwerp, hoe meer landen deelnemen (uit: transcript V, XII). Landen die 

grotere belangen hebben en waarvan het onderwerp dat op de agenda staat een grote impact heeft 

op de thuismarkt, nemen vrijwel altijd deel in de taskforce. Het feit dat bepaalde lidstaten groter zijn, 

wil echter nog niet altijd zeggen dat ze ook een hele actieve inbreng hebben (uit: transcript XI). 

Op basis van eerder genoemde criteria voor deelname aan internationale taken bepaalt de AFM 

haar deelname aan een taskforce. Daarbij wordt een belangrijke afweging gemaakt wat het belang 

van deelname voor de AFM is. Dit belang kan tweeledig zijn: dan wel het beïnvloeden van het 

wetgevingstraject, dan wel het ‘halen’ van kennis. Vanwege beperkte resources moet de AFM keuzes 

maken en daar inzetten waar de meest relevante resultaten te verwachten zijn die belangrijk zijn 

voor de AFM en voor Nederland. Een respondent geeft aan dat de rol en inzet altijd duidelijk moet 

zijn om een toegevoegde waarde te kunnen zijn aan het Europese beleidvormingsproces (uit: 

transcript I). Het belang voor de Nederlandse markt is ook voor de AFM leidend in de overwegingen 

voor deelname, daarnaast neemt de AFM deel als zij veel kennis van dat bepaalde onderwerp heeft 

“Zeker in de beginfase is er nog niet zozeer sprake van tegenstrijdigheid. Dan verzamel je gegevens 

over hoe het werkt. Op het moment dat je naar de conclusies gaat, beginnen wat meer verschillen te 

ontstaan. *…+ Soms zijn er natuurlijk wel meningsverschillen, dan moet je daarover spreken. Soms 

gebeurt dat pas in de Standing Committee. Het hangt vaak af van het onderwerp: is iets voor de 

industrie al dan niet van belang en hebben lidstaten hier al mee te maken gehad? Maar deze 

onderhandelingen spelen zich vooral af in de Raadswerkgroepen. De taskforce functioneert eigenlijk 

ook een beetje als voorportaal om af te stemmen, soms weet je op grond van deelname aan een 

taskforce hoe de verhoudingen liggen.” (uit: transcript VIII)  
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(uit: transcript I, IIX, VI, XII, XIV). Deelname versterkt zo de positie van Nederland (uit: transcript V). In 

het geval van de review van de MiFID en Marktmisbruikrichtlijn besloot de AFM in te zetten op 

deelname, omdat de AFM eerder een belangrijk rapport over high frequency trading32 had 

gepubliceerd (uit: transcript VIII, XI). Zo kon zij haar expertise, standpunt en belang uitdragen in de 

taskforces die betrekking hadden op dit gebied. Voor de AIFM neemt de AFM deel aan drie van de 

vier taskforces vanwege de grote impact van de richtlijn voor het toezicht. Hiervoor werkt zij samen 

met DNB. In de taskforces worden vanuit de AFM ‘de beste mensen ingezet’ (uit: transcript I), waarbij 

kennis en ervaring altijd leidend zijn. De mensen die in bepaalde taskforce zitten namens de AFM, 

hebben dagelijks te maken met die vorm van toezicht; expertgerichte taken worden aan hen 

overgelaten en zij zijn daarom voornamelijk gedreven door inhoud en ontwikkelingen op hun terrein 

(uit transcript I).  

De AFM neemt bijvoorbeeld deel aan de taskforce Corporate Governance, samen met de 

toezichthouders uit België, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk. Ook binnen het Standing 

Committee ESMA-pol33 bestaat de werkgroep meestal uit acht, negen lidstaten, vaak de grotere (uit: 

transcript VII). Voor de deelname aan de werkgroep corporate governance geldt dat Nederland actief 

is omdat zij in een vroeg stadium betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen op dit terrein. Deze 

taskforce werkt bijvoorbeeld aan een antwoord op een Green paper van de Commissie. Daarnaast is 

Nederland voorzitter van het Standing Committee, waardoor de AFM het belangrijk vindt dat die 

groep goed functioneert en dat zij dus ook een sterkere rol heeft (uit: transcript XI, XII). In deze 

taskforce verloopt het overleg soms moeizaam, anders dan in andere taskforces. Dit kan komen 

doordat de groep geen direct mandaat heeft, omdat het niet in het financiële effectenrecht geregeld 

is, maar in het ondernemingsrecht waardoor de EU geen publiekrechtelijke taak heeft op het gebied 

van corporate governance (uit: transcript XI).  

Ook een rapporteur van CESR is aanwezig in de werkgroep, deze functioneert als een soort 

secretaris en kan het tempo bepalen van de ontwikkelingen in de groep (uit: transcript V). Vaak is 

deze secretaris vooral procedureel ingesteld (uit: transcript IV). Het secretariaat kan daarentegen een 

sturende rol vervullen, door de deelnemers licht onder druk te zetten of uit te dagen goed werk te 

leveren (uit: transcript XI). In grotere taskforces wordt er een voorzitter benoemd die de 

vergaderingen leidt. De voorzitter van de werkgroep vervult een centrale rol door het werk dat hij 

verricht: hij stelt vaak de stukken op en leidt de vergaderingen (uit: transcript IV). Bevestigd wordt 

dat een lidstaat meer invloed heeft als deze de voorzitter levert (in tegenstelling tot de 

                                                           
32

 Bij High Frequency Trading wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde informatietechnologieën waardoor 
marktpartijen kunnen handelen met enorme snelheden en volumes. Het is een middel om handelsstrategieën 
met behulp van wiskundige algoritmen geautomatiseerd toe te passen.  
33

 Het Standing Committee ESMA-pol houdt zich bezig met martkttoezicht, handhaving van het effectenrecht 
en beleidsvorming met betrekking tot marktmisbruik. 
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onderhandelingen in de Raadswerkgroep, waar de lidstaat met voorzitter juist minder invloed uit kan 

oefenen). Daarnaast wordt aangegeven dat er tussen de toezichthouders een groot verschil is in 

voorzitters van de werkgroepen en hoe zij een vergadering (kunnen) leiden (uit: transcript V). Dit is 

dan ook van invloed op het verloop van het proces.  

Meestal wordt eerst een draft opgesteld op basis waarvan een discussie plaatsvindt. De Britten, 

Fransen en Duitsers nemen vaak het initiatief om te draften: het schriftelijk opstellen van een 

voorstel voor de Commissie. Als schrijver van het document kan invloed uitgeoefend worden door de 

toezichthouder, omdat deze de tekst van het document bepaalt en dus sturing geeft aan beleid (uit: 

transcript V, XII). Ook hiervoor maakt de AFM een afweging door te kijken naar de standpunten van 

andere grotere lidstaten en probeert zij een inschatting te maken van de uitkomst. Het is dus ook 

voor de toezichthouders van belang te weten wat er speelt en wat de belangen en posities van 

andere toezichthouders in Europa zijn (uit: transcript V). Soms wordt in de taskforce ook wel de 

techniek van ‘mapping’ gebruikt, wat inhoudt dat er eerst oriënterende vragen worden gesteld. 

Hierbij worden vraagtekens gezet bij de efficiëntie van de beleidsvorming: er wordt veel geïnitieerd, 

zonder dat het beoogde effect direct duidelijk is (uit: transcript V). 

In de taskforces is er vooral sprake van inhoudelijke discussies die gevoerd worden over de 

mogelijke uitkomsten van beleid (uit: transcript VI, XIII). De balans slaat in deze werkgroepen dan ook 

door naar inhoudelijke expertise, in plaats van strategische onderhandelingen (uit: transcript V, IV, 

XII). 

Over het algemeen is er voornamelijk sprake van een gezamenlijke verwerving van kennis 

waarbij onderhandelingen nauwelijks voorkomen. Omdat de deelnemers inhoudelijk gedreven zijn, 

wordt vooral getracht gezamenlijk tot 

beleid te komen (uit: transcript VIII) en 

het genereren van ideeën voor een 

gezamenlijk standpunt. De meeste 

nationale toezichthouders proberen 

vanuit een constructieve houding samen 

te werken, waardoor er niet altijd duidelijke tegenstellingen zijn in de werkgroep. In de taskforce is er 

nauwelijks sprake van coalitievorming tussen toezichthouders, omdat de experts elkaar proberen te 

overtuigen op basis van inhoudelijke overwegingen. Afhankelijk van het onderwerp, kan daarover 

consensus bereikt worden (uit: transcript XI). Als de belangen van de lidstaten in de taskforce echter 

lijnrecht tegenover elkaar staan, dan wordt er gekozen voor een compromistekst.  

In de taskforce zijn er bij sommige onderwerpen wel politieke tegenstellingen zichtbaar tussen 

Engeland en Frankrijk, een klassieke tegenstelling tussen een grote rol voor de overheid en 

toezichthouder en meer regels voor transparantie en rapportage, versus minder regels en meer 

“Je hebt een probleem, dat moet je met z’n allen 

oplossen. Je gaat dan nadenken over wie doet wat, 

hoe gaan we het doen, wie gaat de stukken schrijven. 

En dan is het nog heel erg in de samenwerkingssfeer.” 

(uit: transcript IV) 
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ruimte voor de vrije markt (uit: transcript XI). Nederland zit daar vaak tussenin, zij is vaak voor een 

vrije markt met duidelijke regels, waarbij gezorgd kan worden voor een level playing field (uit: 

transcript XI). Deze positie van Nederland en de AFM zorgt zo voor manoeuvreerruimte om 

compromisvoorstellen op te stellen met andere kleine landen. Dit een strategie die soms gehanteerd 

kan worden; de mate waarin dat kan, hangt echter sterk af van de inhoudelijke expertise (uit: 

transcript XI).  

Als een toezichthouder in de taskforce het werk voorbereidt, dan kan zij tijdens de Standing 

Committee veel gerichter deelnamen aan de discussie (uit: transcript XII) en door het eerder 

voorbereide inhoudelijke werk kan besluitvorming sneller tot stand komen. Een respondent geeft 

aan dat het namelijk lastig is om met 27 

lidstaten nog sterk inhoudelijke discussies 

te voeren (uit: transcript XII). Deelname in 

een taskforce verhoogt daarom de invloed 

die een toezichthouder kan hebben op 

beleid, omdat in een taskforce een voorstel in een bepaald format gegoten wordt, waardoor de 

hoofdlijnen voor het advies aan de Commissie al vast staan (uit: transcript IV, XII). Het is dan lastig 

om nog nieuwe punten aan te dragen tijdens de vergadering in het Standing Committee of de Board 

of Supervisors. Bepaalde drukmiddelen kunnen ervoor zorgen dat de besluitvorming sneller verloopt. 

In sommige situaties worden voorstellen van de taskforce na bespreking in de Standing Committee 

weer ‘teruggestuurd’ naar de werkgroep om het stuk nader uit te werken. Dit gebeurt echter 

nauwelijks; de mate waarin dit gedaan wordt is afhankelijk van de vaardigheden van de voorzitter 

om een besluit te nemen.  

 

Standing Committee 

In het Standing Committee zijn alle nationale effectentoezichthouder vertegenwoordigd en worden 

besluiten genomen over het document dat opgesteld is door de taskforce. Het secretariaat van ESMA 

bereidt de vergadering van de Standing Committees voor, agendapunten zijn vaak lopende zaken van 

binnen de taskforces of afzonderlijke cases die aangedragen worden door lidstaten. Uiteindelijk 

bepaalt de voorzitter de agendapunten. Zo wordt bijvoorbeeld een discussiepaper van de Commissie 

besproken, of een technisch advies aan de Commissie. Toezichthouders kunnen zelf ook bepaalde 

onderwerpen aansnijden (uit: transcript VIII). Het Standing Committee kan een besluit nemen over 

het werk dat verricht is in de taskforce, en heeft daar (in tegenstelling tot de taskforce) een mandaat 

voor (uit: transcript XII). Vaak wordt er al overeenstemming bereikt in de taskforce over het advies 

dat de toezichthouders aan de Commissie willen geven voor de implementatie van wet- en 

regelgeving. Als er geen gedeelde visie is op een bepaalde situatie, dan wordt deze discussie vaak al 

“Je moet er niet alleen een mening over hebben, maar 

ook technisch er iets over kunnen zeggen zodat het 

een goed voorstel oplevert waar iedereen zich in kan 

vinden.” (uit: transcript XI) 
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gevoerd tussen de nationale autoriteiten in 

de taskforce, dus in een zo vroeg mogelijk 

stadium. Het Standing Committee ziet 

hierop toe, zodat er nauwelijks nog een 

debat plaats hoeft te vinden bij de Board 

of Supervisors (uit: transcript XVI). 

Om draagvlak te creëren voor bepaalde standpunten, wordt er soms voorafgaand aan de 

bijeenkomsten van de Standing Committees contact gelegd tussen sommige toezichthouders om 

bepaalde (gevoelige) onderwerpen af te stemmen (uit: transcript VIII). Doel van dit contact is om te 

oriënteren welke onderwerpen spelen bij andere toezichthouders en wat hun posities en belangen 

zijn, hoe een standpunt in de vergadering gebracht kan worden en wie elkaar kan steunen (uit: 

transcript VII). Dit contact is echter vaak gebaseerd op technische zaken, waarover overlegd wordt. 

(uit: transcript VII). Er worden dus wel coalities gevormd, maar vaak zijn de onderwerpen dusdanig 

technisch en zijn er ook vaak zaken waar geen directe uitkomst over is. Waar in de taskforce nog 

sprake was overleg en debat, heeft het in het Standing Committee (door het vele aantal aanwezige 

Europese toezichthouders) weinig effect om een afwijkend standpunt over te brengen. Als het 

standpunt van een bepaalde toezichthouder niet overeenkomt met de heersende opinie, wordt dit 

standpunt dan ook niet opgenomen in het technisch advies van CESR (uit: transcript VIII).  

Ook in de Standing Committees is het voor de toezichthouders van belang inhoudelijk goed op 

de hoogte te zijn van de situatie en het onderwerp. Actieve deelname en goede inbreng bepalen de 

invloed die een toezichthouder in de Standing Committees kan uitoefenen (uit: transcript I); enige 

politieke sensitiviteit is daarvoor noodzakelijk. Evenals in een taskforce kan een toezichthouder 

invloed uitoefenen door als voorzitter van de vergadering bepaalde agendapunten te agenderen, de 

voorzitter van de Standing Committee heeft vaak een beleidsmatige rol (uit: transcript VII). Daarnaast 

noemen een aantal respondenten de mogelijkheid voor toezichthouders om te ‘escaleren’ (uit: 

transcript I, XI, XII): dit escalatiemechanisme houdt in dat de deelnemer in de besluitvorming op het 

juiste moment de discussie weet te draaien of punten weet aan te dragen. Hierdoor kan er wellicht 

geen consensus bereikt worden, maar zo kan de toezichthouder wel een statement maken, 

waardoor er uiteindelijk op een hoger niveau een besluit over genomen wordt (uit: transcript XII).  

Net als in de taskforces is er in de Standing Committees sprake van een gebruikelijke discussie 

tussen de zuidelijke landen ten opzichte van een groot deel van de rest van Europa (uit: transcript 

VII). De rol van het Standing Committee is leidend, maar is niet noodzakelijk recht door zee omdat de 

nationale autoriteiten de belangen van hun lidstaten of nationale autoriteit verdedigen in de 

Standing Committees (uit: transcript XVI). Nederland heeft een gunstige positie, omdat het een klein 

land is en inhoudelijk ook veel expertise in huis heeft. Ook in de Standing Committees probeert de 

“In de praktijk betekent het dat de belangrijkste tien 

landen niks meer op te merken hebben, omdat ze hun 

punt al gemaakt hebben in de drafting group.” (uit: 

transcript VII) 
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AFM daar waar het kan haar stem te laten horen. In nationaal verband stemmen de verschillende 

deelnemers in het beleidsvormingsproces van CESR de standpunten op elkaar af, zodat hetzelfde 

belang in zowel de taskforce, het Standing Committee als de Board of Supervisors uitgedragen wordt.  

 

Board of Supervisors 

In de Board zijn alle voorzitters van de nationale toezichthouders vertegenwoordigd. De Board of 

Supervisors is het officiële besluitvormingsorgaan van het netwerk van toezichthouders en neemt 

besluiten over het advies dat zij namens de toezichthouders geeft aan de Commissie. In de 

besluitvorming door de Board of Supervisors is het erg van belang kennis te hebben genomen van de 

standpunten van de andere lidstaten (uit: transcript I). Hiervoor dienen de eerder besproken stukken 

in de werkgroepen en de agendapunten van de Standing Committees goed bestudeerd te worden. 

Uiteraard is het van wezenlijk belang ook goed op de hoogte te zijn van het eigen nationale 

standpunt. Omdat er in CESR altijd gestreefd is naar consensus, werd er al op werkvloer zoveel 

mogelijk uitgesproken en gestreefd naar overeenstemming. De impact van het werk dat verricht is in 

de taskforces, hangt sterk samen met de rol van de voorzitter op het hoogste niveau. Deze dient 

dezelfde visie te bekrachtigen als eerder al geuit is (uit: transcript I). De rol van het secretariaat van 

CESR is in dat geval om de voorzitters te ondersteunen bij het vinden van een oplossing en tot 

overeenstemming te komen (uit: transcript XVI).  

Mochten de voorzitters er uiteindelijk ook niet 

uitkomen doordat er duidelijk verschillende 

meningen overblijven, dan komt er niet een 

eensluidend advies aan de Commissie. Dit 

gebeurt echter zelden, belangrijk is dat in 

dezelfde stadia hetzelfde standpunt 

uitgedragen wordt (uit: transcript VIII).  

Op het niveau van de voorzitters van de nationale autoriteiten gaat het voornamelijk om de 

momenten voorafgaand aan de bijeenkomsten en wordt het meeste al buiten de vergadertafel om 

besloten (uit: transcript I, XIII). Politiek handelen hangt nauw samen met strategisch handelen, wat 

zich vaak afspeelt ‘achter de inhoud’ (uit: transcript I). Het consultatiedocument of advies aan de 

Commissie dat door de werkgroep al is opgesteld, wordt vaak in de Board enkel nog  ‘afgetikt’ door 

de voorzitters (uit: transcript VII). In de Board voorzitters stemmen de voorzitters vaak in met de 

voorstellen die gedaan zijn op een lager niveau, waardoor er uiteindelijk sprake is van consensus. 

Uiteindelijk moet dit resulteren in representatieve, brede Europese belangen en compromissen (uit: 

transcript XVI). 

“Het is eigenlijk werken in een soort fuikmodel, je 

begint heel breed met technische punten die 

inhoudelijk opgelost worden. Het wordt smaller 

en smaller en uiteindelijk als er nog hoofdpunten 

te bespreken zijn, vaak politieke punten, die 

komen dan bij de voorzitters.” (uit: transcript III) 
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6. Analyse 

 

In de Europese Unie is er sprake van transnationale governance, dit wordt het meest zichtbaar in het 

committeesysteem van de EU, ook wel aangeduid met comitologie. Hoe kan echter de legitimiteit 

gemeten worden van deze vorm van bestuur? Aan de hand van twee perspectieven op 

besluitvorming, de rationele benadering van besluitvorming en het deliberatief supranationalisme 

worden in dit hoofdstuk de empirische data uit het voorgaande hoofdstuk gekoppeld aan de laatste 

deelvragen: in welke mate is er sprake van rationele besluitvorming of deliberatief supranationalisme 

en in hoeverre verklaren deze benaderingen van besluitvorming de rol van nationale toezichthouders 

bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving? De beantwoording hiervan in dit hoofdstuk 

zal uiteindelijk leiden tot de beantwoording van de onderzoeksvraag in de conclusie.  

 

6.1 De rol van nationale toezichthouders in de beleidsvorming 

De besluitvorming in de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving verloopt in een gefaseerd 

proces dat zich kenmerkt door uitvoerige consultatie van stakeholders, nationale overheden en 

toezichthouders. In het netwerk van effectentoezichthouders is het besluitvormingsproces 

toegankelijk voor alle deelnemers. Er is echter niet altijd sprake van een gedeelde leefwereld, door 

culturele verschillen, maar ook door institutionele verschillen tussen de lidstaten. Daarnaast heeft 

niet elke lidstaat de resources of expertise in huis, waardoor bepaalde lidstaten dominanter aanwezig 

zijn in het netwerk dan andere lidstaten. Ook is het lastig sterk inhoudelijke discussies te voeren, 

waardoor dit meer gedaan wordt op een lager niveau door experts die inhoudelijke bijdrages 

leveren. Daarom is er sprake van gelaagde besluitvorming. Er is sprake van debat en overleg, waarbij 

in de voorbereiding van beleid goede argumenten en expertise van noodzakelijk belang zijn. Soms is 

er sprake van gelegenheidcoalities tussen lidstaten, dit is erg afhankelijk van het onderwerp dat op 

de agenda staat. Niet alle lidstaten hebben altijd dezelfde voorkeuren, waardoor het handelen in het 

netwerk niet altijd systematisch verloopt, maar ook afhankelijk is van externe factoren en goede 

contacten.  

Het netwerk van Europese effectentoezichthouders fungeert vooral als platform voor 

samenwerking en de besluitvorming in dit netwerk is consensusgedreven. Omdat het netwerk ook in 

de beleidsvorming betrokken is, kan zij de agendasetting bepalen en invloed uitoefenen op Europese 

wet- en regelgeving. Om invloed te hebben op een goed proces van besluitvorming, is de kwaliteit 

van de inbreng, expertise en bovenal de timing van wezenlijk belang. Het toezicht in Europa is echter 

zeer divers ingericht, daarnaast is er sprake van verschillen in implementatie van de wet- en 
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regelgeving op nationaal niveau. Hierdoor wordt niet altijd overeenstemming bereikt over de 

reikwijdte van de wetgeving, waardoor onderhandelingen noodzakelijk zijn. Deze onderhandelingen 

vinden voornamelijk plaats bij de vaststelling van de kaderwetgeving door de Raad, het Parlement en 

de Commissie, waar voornamelijk de nationale overheden betrokken zijn bij de voorbereiding van de 

wetgeving. De besluiten over politiek hete hangijzers worden genomen op het hoogste niveau. Niet 

altijd zijn alle vergaderingen met alle 27 lidstaten even efficiënt. Daarom wordt er niet alleen tijdens 

de vergaderingen, maar ook daarvoor en daarna overleg gevoerd tussen lidstaten onderling. Het 

inhoudelijk werk is voorafgaand aan de besluitvorming al verricht door werkgroepen van experts. 

Deze gelaagde vorm van besluitvorming, zowel in de EU-instellingen als in het netwerk van 

toezichthouders, kan zorgen voor een weloverwogen besluit dat draagvlak heeft onder de lidstaten.  

 

Multilevel governance 

De AFM is zowel op nationaal als Europees niveau betrokken bij de besluitvorming. De rol van 

adviseur vervult zij niet enkel naar het ministerie, maar ook naar de Europese Commissie. Zij is zowel 

betrokken bij de uitvoering van beleid als bij de totstandkoming ervan. Onderstaand citaat geeft 

scherp weer wat Europese besluitvorming voor impact heeft op de nationale toezichthouder: 

 
Vanwege het internationale karakter van de kapitaalmarkten, is het voor de AFM van groot belang 

internationaal actief te zijn. Daarbij gaat het ook om invloed op beleid, samenwerking en informatie-

uitwisseling (uit: transcript IX). De toezichthouders geven aan dat zij in de uitoefening daarvan 

continu laveren tussen enerzijds de nationale, anderzijds de internationale context (uit: transcript XII, 

IX). Door de crisis is er sprake van een toenemende mate van afstemming van Europees toezicht en 

voor sommige beleidsterreinen geldt er een groot verschil tussen beleidsvorming voor en na de 

crisis. Voor post-trading34 is bijvoorbeeld het beleid volledig gewijzigd, omdat in werd gezien dat dit 

van wezenlijk belang was voor de gevolgen van systeemrisico’s. Ook de aandacht voor corporate 

governance is vanuit de AFM (en Europa) ingegeven door de crisis, waarbij de relatie tussen de 

                                                           
34

 Post-trading heeft betrekking op de afwikkeling van effectentransacties.  

“Er komen toch hele aparte dimensies bij kijken. Het is een hele andere manier van 

onderhandelen, je hebt niet meer alleen te maken met de inhoud, maar ook met de cultuur, 27 

onderhandelingspartners, je hebt te maken met politieke druk die er bij komt, of het nou van 

de Europese Commissie is, of van MinFin, of waar dan ook. Je hebt te maken met hidden 

agenda’s, je hebt te maken met dat je het hier intern moet afstemmen, met MinFin, en dan 

moet je ook nog zorgen dat je het binnen ESMA er doorheen geloodst krijgt. Het is heel wat 

anders dan gewoon een onderwerp binnen de AFM waar je als AFM een standpunt over in 

moet nemen.” (uit: transcript XII).  
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aandeelhouders en ondernemingen vertroebeld was (uit: transcript XI). Toezichthouders deden dit 

eerder sterk nationaal georiënteerd, waarbij men erachter kwam dat het toezicht lang niet overal 

hetzelfde ingericht was. Daardoor ontstond de discussie over het wegwerken van tekortkomingen en 

overlap in beleid (uit: transcript III). Na de crisis is er dan ook een formeel wettelijk kader opgezet en 

is er aan een vergelijkbare set van maatregelen gewerkt. 

 

Agendavorming (pre-L1) 

Agendavorming is van groot belang voor het moment van beïnvloeding. Wie neemt het initiatief en 

bepaalt dat iets op de agenda komt van de Commissie? Wie initieert nieuw beleid of de herziening 

van bestaande wetgeving? Dit proces nog voorafgaand aan het voorstel van de Commissie kenmerkt 

zich door een complex samenspel van actoren: stakeholders, lidstaten, toezichthouders en andere 

experts proberen zaken voor het voetlicht te brengen. Hier spelen tevens externe (f)actoren een rol, 

zoals de politieke agenda van de G20 of de crisis, deze bepalen in sommige gevallen ook de richting 

van beleid. Nog voorafgaand aan de beleidsvorming kunnen nationale toezichthouders dus proberen 

invloed uit te oefenen op de agendavorming. Door middel van green papers en white papers 

consulteert de Commissie diverse stakeholders, nationale overheden en toezichthouders. De AFM 

probeert vooral in deze fase met technisch commentaar en ervaring invloed uit te oefenen (uit: 

transcript III, VI, XIII, XIV). Het verloop van de consultatierondes nog voor L1 bepaalt echter ook de 

mate van invloed die Nederland heeft; op het moment dat het voorstel uiteindelijk bij de Commissie 

ligt, zijn grotere lidstaten vaak invloedrijker vanwege de stemverhoudingen (uit: transcript VI). 

Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en Spanje zijn vaak de lidstaten die het meeste invloed op de 

beleidsvorming hebben, ook vanwege de omvang van hun markt (uit: transcript VI). Voor de AFM 

wordt het daarom van groot belang geacht om daar in te zetten waar Nederland het meest effect 

heeft: in het voortraject en het begin van wetgevingstrajecten (uit: transcript VI). Daarom werkt in 

deze fase de AFM al nauw samen met het ministerie.  

 

Beleidsvorming L1 

Op L1 zijn de toezichthouders minder betrokken in de beleidsvorming, en vinden de politieke 

onderhandelingen vooral plaats tussen de nationale overheden. Namens Nederland is het ministerie 

van Financiën vertegenwoordigd in de diverse stadia van besluitvorming (Raadswerkgroepen, EFC, 

Ecofin, Raad). In deze onderhandelingen is er sprake van lidstaten die van tevoren bepaalde belangen 

en voorkeuren hebben, en deze strategisch inzetten in de onderhandelingen. In Nederland bepaalt 

het ministerie van Financiën in samenwerking met de AFM het nationaal belang en het Nederlandse 

standpunt. In het Europese netwerk van nationale lidstaten, detachées en vertegenwoordigers is er 

sprake van een asymmetrische verdeling van macht, waardoor bepaalde lidstaten (met meer 
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resources, grotere kapitaalmarkt) meer invloed hebben op de uitkomst van beleid. De AFM zet 

daarom actief in op het beïnvloeden van de onderhandelingen (uit: transcript VI). Hiervoor zijn 

timing, gevoel en inhoudelijke overtuigingen van belang. Vanwege de stemverhoudingen in de Raad 

is Nederland niet een gewichtig land in de besluitvorming over politiek hete hangijzers. Desondanks 

wordt er vaak wel goed naar Nederland in de onderhandelingen geluisterd in het technische gedeelte 

(uit: transcript VI). In het formele gedeelte van de besluitvorming op L1 hangt het voornamelijk af 

van de statuur en het profiel van de financieel attaché van de Permanente Vertegenwoordiging; los 

van de inhoudelijke expertise zijn sociale vaardigheden ook belangrijk (uit: transcript VI, XIII). 

Op L1 vinden de politieke onderhandelingen voornamelijk plaats in de 

Raadswerkgroeponderhandelingen en de Raad van ministers (ECOFIN), inhoudelijke discussies 

worden voornamelijk gevoerd in de Raadswerkgroeponderhandelingen. Enkel de discussiepunten 

waar eerder geen overeenstemming over is bereikt, worden genomen in de Raad. De ‘echte’ 

besluiten worden door de ministers genomen, waar nauwelijks meer sprake is van discussie en 

overleg, maar van onderhandelingen en stemverhoudingen. Deze gelaagde vorm van besluitvorming 

zorgt ervoor dat er discussie plaats kan vinden alvorens echte besluiten worden genomen.  

Pas in de ECOFIN komt de ‘echte’ politiek om de hoek kijken, waarbij meer besloten wordt 

buiten de vergadering om dan aan de vergadertafel. Boven het technische niveau is er sprake van 

een politiek spel en een proces waar men invloed uit probeert te oefenen. Goede contacten zijn 

daarvoor noodzakelijk – informele werkbezoeken of telefonisch contact dragen daar voor een groot 

deel aan bij. Desondanks geven respondenten aan dat goede samenwerking noodzakelijk is en lijkt 

het vruchtbaar als toeschouwer aanwezig te zijn, om wederom gezamenlijk als Nederland op te 

kunnen treden en het standpunt van Nederland uit te dragen. Daarbij wordt dan niet alleen de 

belangen voor de Nederlandse markt in acht genomen, maar ook de praktijk van de toezichthouder 

en de implicaties van Europese wet- en regelgeving voor de Nederlandse toezichthouder.  

 

Beleidsvorming L2 

De scheidslijn tussen L1 en L2 is vaak flinterdun en de verschillende fasen in de besluitvorming lopen 

soms naadloos in elkaar over. Nationale toezichthouders zijn vaak al eerder in het proces betrokken 

dan op L2 (onder andere door het contact met het ministerie en de gezamenlijke reacties op de 

consultaties van de Commissie, nog voor de publicatie van haar officiële voorstel); de 

toezichthouders werken dus soms al samen nog voor er een officieel mandaat van de Commissie is 

ontvangen. Op L2 vervullen de nationale toezichthouders echter de meest prominente rol in de 

beleidsvorming. Vaak geldt dat het advies van het netwerk van effectentoezichthouders (CESR) 

leidend is voor het beleid dat de Commissie opstelt. Op L2 is wederom sprake van gelaagde 
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besluitvorming, in het netwerk van nationale toezichthouders. Het meeste werk door de 

toezichthouders wordt verzet op het moment dat de Commissie haar voorstel publiceert.  

Het netwerk van effectentoezichthouders wordt ook wel omschreven als ‘een verzameling van 

toezichthouders met een platform voor overleg met een officiële adviesfunctie aan de Commissie’ 

(uit: transcript III). Respondenten omschrijven CESR in termen als ledenorganisatie, 

netwerkorganisatie, een platform voor samenwerking en netwerkclub waar leden vooral op 

vrijblijvende wijze samenwerken en van elkaar willen leren. In dit netwerk van toezichthouders is er 

sprake van goed overleg waarin minder harde regels worden opgesteld vanwege de vrijblijvendheid 

van de samenwerking. Toezichthouders vormen in dit netwerk niet zodanig coalities, in CESR werd 

vooral gestreefd naar overeenstemming; de adviezen kwamen in het verleden onder CESR tot stand 

op basis van consensus (uit: transcript I, III, IV, IX), geen van de respondenten kan zich herinneren dat 

er ooit stemprocedures gehanteerd zijn. Hierdoor werd er voornamelijk gekeken naar daar waar de 

toezichthouders overeenstemming konden bereiken en werd er samengewerkt voor een voor 

iedereen zo gunstig mogelijke uitkomst van beleid. Dit proces wordt ook wel omschreven als een 

‘creatief proces’ (uit: transcript IV). Het gebeurde echter wel dat daardoor lidstaten op meerdere 

momenten in de besluitvorming nog ingang voor hun standpunt probeerden te vinden: ‘daar waar 

landen op L1 verliezen, gaan ze het op L2 nog een keer proberen’ (uit: transcript I). In sommige 

gevallen kan echter geen consensus bereikt worden vanwege teveel uiteenlopende standpunten. In 

dat geval komt er vaak geen eensluidend advies, maar een samenraapsel van nationale reacties (uit: 

transcript VI).  

Als er een call for evidence komt van de Commissie, dan vindt er een traject plaats van het 

aftasten van verschillende visies en opinies. Naarmate meer toegewerkt wordt naar het advies van 

de toezichthouders aan de Commissie, worden verschillen in visies op toezicht soms zichtbaar. Hoe 

hoger binnen CESR de besluitvorming plaatsvindt, hoe minder deliberatief de besluiten genomen 

worden. Daar waar het meeste inhoudelijke werk wordt verricht, wordt ook het meest 

samengewerkt tussen nationale toezichthouders. Deelname aan de werkgroepen, en daarmee ook 

de inzet, wordt vaak bepaald door de resources en het belang van de toezichthouder of lidstaat. Zo 

blijken grotere lidstaten meer resources in te zetten, en over het algemeen zijn dezelfde lidstaten 

deelnemer aan werkgroepen. Slechts in enkele gevallen worden ‘gelegenheidscoalities’ gevormd, 

afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat. Vanwege de consensusgedreven 

besluitvorming in CESR is dit echter nauwelijks aan de orde en is er meer sprake van gelijkgestemde 

toezichthouders waarmee samengewerkt kan worden. Onder CESR was de internationale 

samenwerking een taak die de toezichthouders naast hun nationale taken combineerden. In de vorm 

van netwerken was er sprake van goed overleg, waarbij gestreefd werd naar toezichtconvergentie. 

Respondenten geven aan dat CESR vooral een netwerkorganisatie was met een informele setting. 
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Door de toenemende grensoverschrijdende markten, ontstond de behoefte aan een meer solide 

raamwerk waarin afspraken gemaakt konden worden tussen toezichthouders. Na de crisis groeide 

deze behoefte voor een wettelijk kader (uit: transcript III). In de loop der tijd zijn er daarom 

duidelijkere procedures ontstaan over de wijze waarop stukken goedgekeurd werden, onder ESMA 

zijn deze procedures nu formeel vastgelegd.  

 
De invloed die een toezichthouder uit kan oefenen in Europa is in eerste instantie afhankelijk van de 

grootte van de financiële markt van de lidstaat, daarnaast kan zij invloed uitoefenen door de 

intensiviteit van haar werkzaamheden te vergroten (uit: transcript I, VI, X, XIII). Omdat 

besluitvorming in CESR zelden plaatsvond via stemprocedures en stemverhoudingen als in de Raad of 

het Parlement golden en er gestreefd werd naar consensus, heeft de AFM een voordeel omdat zij zo 

haar expertise als toezichthouder ingang kan laten vinden (uit: transcript I). De visie van 

respondenten is over het algemeen dat er invloed uitgeoefend kan worden door middel van 

voorzitterschappen (uit: transcript IV) en betrokkenheid bij taskforces (uit: transcript I, VI, XII). Voor 

de werkgroepen geldt bovendien dat het voordelig kan zijn om te draften (het opstellen van het 

document), want: ‘wie schrijft, die blijft’ (uit: transcript IV). Bijna alle respondenten geven aan dat 

inhoudelijke expertise van wezenlijk belang is. Invloed uitoefenen gaat echter op een diffuse manier 

en is een proces van interactie tussen de verschillende actoren die betrokken zijn in de 

besluitvorming.  

De rol van de voorzitter kan de besluitvorming en de uitkomst bepalen van een bijeenkomst of 

overleg (uit: transcript I, III, XII). Dit geldt ook voor CESR, waar de voorzitter uiteindelijk de vorm van 

het paper bepaalt dat aan de Commissie aangedragen wordt (uit: transcript III). Omdat de voorzitter 

het rapport schrijft, heeft deze de mogelijkheid er een persoonlijke noot of draai aan te geven: ‘als je 

veel invloed uit wil oefenen, moet je gewoon schrijven’ (uit: transcript IX). De effectiviteit van de 

vergadering hangt namelijk af van de daadkracht en besluitvaardigheid van de voorzitter. De 

voorzitter is ook invloedrijk omdat zij op het moment dat er geen overeenstemming is over een 

eenduidig standpunt in de taskforce, een besluit kan nemen over de vervolgstappen (uit: transcript 

IV).  

In het netwerk van Europese toezichthouders is er ook sprake van enig verschil in expertise 

tussen nationale toezichthouders. Ook is het vaak duidelijk welke lidstaten dominanter aanwezig zijn 

(dit zijn de lidstaten waarvoor grote belangen op het spel staan, lidstaten met de grootste 

kapitaalmarkten en meeste resources). De Oost-Europese lidstaten brengen over het algemeen vrij 

weinig in, er is maar een beperkte groep lidstaten die vanuit de ervaring in de nationale praktijk heel 

veel input kunnen leveren (uit: transcript III, VIII). Op dit beleidsterrein hebben de grotere lidstaten 

de grootste belangen, omdat het merendeel van de handel plaatsvindt in die lidstaten. De kleinere 
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lidstaten zijn dan wat stiller, omdat in de meeste gevallen de nationale beurzen in buitenlandse 

handen zijn. Daar is het belang voor de kleinere landen verwaarloosbaar (uit: transcript XVI). 

Daarnaast is het zo dat kleine lidstaten niet alle resources hebben om deel te nemen in alle 

workstreams, en ze gewoonweg geen tijd hebben om alle details van alle stukken grondig door te 

nemen (uit: transcript XVI). Deels is het dus een praktische zaak. Anderzijds zijn de 

vertegenwoordigers van de kleinere autoriteiten geneigd de grotere autoriteiten te vertrouwen, als 

die het met elkaar eens kunnen worden. Als het CESR lukt om de visies van de autoriteiten te keren 

die lijnrecht tegen over elkaar staan, dan is het mogelijk een compromis te bereiken. Dit is echter wel 

sterk afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. In het geval van beleggingsinstellingen zit 

er een enorm grote fondsenindustrie in Luxemburg en Ierland. Op dat gebied zijn deze lidstaten erg 

actief en hebben zij een sterk uitgesproken mening (uit: transcript XVI).  

 

6.2 Besluitvorming in de beleidsvorming 

Door de vele verschillende, vaak nationale toezichtpraktijken is er nauwelijks sprake van universeel 

gedeelde normen: markten zijn divers en ook belangen lopen uiteen. Dit impliceert dat de wijze 

waarop besluiten genomen worden, afhankelijk is van meerdere factoren; samenwerkingsverbanden 

of coalities hangen erg af van het onderwerp dat op de agenda staat. De complexe processen en 

fasen van besluitvorming laten zien dat de besluitvorming ook varieert per type netwerk (nationale 

overheden of (onafhankelijke) toezichthouders). In dit netwerk (binnen de organisatie) is er ook weer 

sprake van verschillende vormen van besluitvorming.  

 

  

  Nationale overheden Toezichthouders 
 
Figuur 5: Besluitvorming in zowel de Raad (L1) als het netwerk van toezichthouders waarin Nederland actief is 
(L2). 
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In figuur vier staat de gefaseerde besluitvorming weergegeven. Voor de linker piramide geldt een 

meer rationele vorm van besluitvorming (L1). In de rechter piramide, besluitvorming in het netwerk 

van effectentoezichthouders geldt echter meer een deliberatieve vorm van samenwerking en 

besluitvorming. Desondanks geldt voor beide fasen in de beleidsvorming hoe ‘hoger’ in de lijn, hoe 

meer er sprake is van rationele besluitvorming. Op het eerste niveau is er vooral sprake van 

deliberatief supranationalisme, volgens respondenten kan hier het meeste invloed uitgeoefend 

worden. 

 

Rationele besluitvorming 

De agendavorming en de beleidsvorming door ambtenaren op L1 wordt door respondenten ook wel 

omschreven als een politieke onderhandeling of politiek spel. In de 

Raads(werkgroep)onderhandelingen worden zoveel mogelijk waardemaximaliserende keuzes 

gemaakt door de lidstaten. Voorafgaand aan die discussie wordt bepaald wat de doelstellingen zijn 

en wat de lidstaten willen bereiken. De discussies worden gevoerd op basis van vooraf bepaalde 

standpunten, die tijdens de overleggen afgestemd moeten worden. In de beleidsvorming op L1 lijkt 

de besluitvorming daarom meer rationeel van aard te zijn. In de verschillende stadia voorafgaan aan 

de Raadswerkgroeponderhandelingen, zijn vooral goede onderhandelingsvaardigheden van belang 

en hebben lidstaten vaste, exogene voorkeuren voor de uitkomst van beleid. Nationale overheden en 

lidstaten vinden het belangrijk dat op internationaal niveau haar belangen goed vertegenwoordigd 

worden op alle stadia in de beleidsvorming. Persoonlijk contact is daarvoor van wezenlijk belang, 

waarbij gezamenlijk geprobeerd wordt de juiste beslissingen te nemen op basis van de juiste 

informatie (uit: transcript X). 

Duidelijk komt naar voren dat lidstaten van tevoren hun standpunten bepalen en posities 

weloverwogen innemen alvorens het debat in te gaan; discussies worden niet uit de weg gegaan. 

Door een proces van geven en nemen wordt er vooral op technisch, inhoudelijk niveau onderhandeld 

in de Raadswerkgroepen. Hoe hoger in de besluitvormingsladder, hoe ‘harder het spel gespeeld 

wordt’. Politieke, nationale belangen spelen een rol en worden strategisch ingezet in de 

onderhandelingen. Dit toont aan dat er geen gedeelde visie is op publiek beleid; vertrouwen en 

gedeelde normen ontbreken soms. Besluiten over politiek gevoelige onderwerpen zijn daardoor 

soms nog sterk nationaal georiënteerd. Het duurt daarnaast langer voordat ze genomen worden en 

zijn soms complex, of soms juist een algemeen compromis waar iedereen zich in kan vinden. Het 

subsidiariteitsbeginsel beperkt de mogelijkheden van maximumharmonisatie: sommige 

toezichtpraktijken zijn nog sterk nationaal gedomineerd door de bewegingsruimte in de richtlijnen 

voor nationale implementatie. 



76 
 

Het financieel toezicht in Europa is voor grote mate verweven met politiek, ook de 

toezichthouders vertegenwoordigen nationale belangen en lidstaten. Er is dan ook geen directe 

scheiding tussen de politiek handelende actoren en de inhoudelijk gedreven experts (L1- L2). De 

leden van de Board of Supervisors zijn namelijk de voorzitters van de nationale autoriteiten. Enkele 

nationale autoriteiten nemen tevens deel in het politieke proces, doordat ze regelmatig participeren 

in vergaderingen van de Raad en heel soms de hoofden van de delegatie vormen. Sommige nationale 

autoriteiten houden daarnaast intensief contact met het Europese Parlement, waarbij hun werk in de 

praktijk vaak een mix is van vakinhoudelijk en politiek werk (uit: transcript XVI).  

 

Deliberatief supranationalisme 

De rol van de toezichthouder is meer technisch en inhoudelijk van aard. Vaak wordt besluitvorming 

van toezichthouders in Europa door de respondenten niet zozeer omschreven als een 

onderhandeling, maar een discussie en overleg. Het proces dat zich afspeelt in de besluitvorming bij 

de toezichthouders is vooral een proces van delen van expertise en het evalueren en op waarde 

schatten van de standpunten van andere lidstaten over een bepaald onderwerp. Hoe technischer het 

onderwerp, hoe meer op de onderhandelingen expertniveau plaatsvinden (in de taskforces) (uit: 

transcript III, XII). In de consensusgedreven organisatie van CESR ligt de nadruk meer op 

samenwerking dan op onderlinge strijd, zijn de toezichthouders vooral inhoudelijk gedreven en is er 

ruimte voor debat en overleg. Desondanks zijn de experts vertegenwoordigers van lidstaten met elk 

weer een andere markt en andere mate van onafhankelijkheid van de toezichthouder. Vaak wordt 

van tevoren strategisch bepaald met welk standpunt Nederland deelneemt aan de 

onderhandelingen. Echter, de voorkeuren zijn niet altijd exogeen en het belang is afhankelijk van 

meerdere factoren en staat dus niet altijd vast. Het beleidvormingsproces is niet altijd voorspelbaar, 

waardoor juist een platform voor samenwerking kan helpen. Het is echter lastig empirisch vast te 

stellen op welk moment in de besluitvorming er sprake is van een discussie of onderhandeling in 

CESR. In hoeverre handelen actoren nog rationeel of voeren zij een inhoudelijke discussie waarin zij 

openstaan voor andermans visie? 

Qua contactmomenten is er een groot verschil tussen L1 en L2: de experts van L1 spreken alleen 

over een onderwerp op het moment dat daar een voorstel van de Commissie lopende is. Op L2 wordt 

regelmatig contact met elkaar onderhouden, dan wel over geharmoniseerde toepassing van de 

regelgeving, dan wel over het L1 of L2-advies. Hierdoor ontstaat er een vaste groep van 

contactpersonen, die onderling informatie uitwisselen (uit: transcript VI). Op L1 is er ook wel sprake 

van dezelfde personen (de financieel attachees), maar in veel meer verschillende trajecten. Zij 

denken maar een bepaalde periode over een onderwerp na. Op L2 kennen de mensen elkaars 

standpunten beter, omdat ze met elkaar praten over wat er allemaal speelt (uit: transcript VI).  
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Vaak is er in de samenwerking bij CESR en de onderhandelingen op L1 een cultureel verschil 

merkbaar tussen de lidstaten uit het noorden en het zuiden van Europa (uit: transcript XIII). De Oost-

Europese landen die recent zijn toegetreden tot de EU, zijn vrij bescheiden en bedeesd (uit: 

transcript XI, XIII). Vooral in zuidelijke landen is de cultuur nog hiërarchisch bepaald en dienen 

mensen lager in de organisatie uit te voeren wat van bovenaf is gezegd. Sommige zuidelijke landen 

proberen bijvoorbeeld op het niveau van de Board bepaalde zaken bij te sturen of op te roepen die 

nog niet eerder besproken zijn.  Dit kan ook een manier zijn van invloed uitoefenen, dan worden 

echter wel de procedures doorkruist (uit: transcript XI). Deze kenmerken spreken de uitgangspunten 

van het deliberatief supranationalisme (gedeelde normen, gelijkheid) juist tegen.  

 

6.3 Institutionele context: implicaties voor besluitvorming  

Sinds dit jaar is het comitologiecomité en netwerk van effectentoezichthouders (CESR) overgegaan in 

een agentschap (ESMA). Hierdoor is een verschil ontstaan in de bevoegdheden en de rol van de 

toezichthouders in het besluitvormingsproces; een grote verandering van CESR naar ESMA is de 

overgang van consensusgedreven besluitvorming, waarbij er nauwelijks tot nooit stemprocedures 

gehanteerd werden in de besluitvorming (uit: transcript I, XIV, XVI), naar het nemen van besluiten 

wat bepaald wordt op basis van simpele meerderheid van stemmen. Verdergaande institutionele 

bevoegdheden van de toezichthouders hebben implicaties voor haar rol in de besluitvorming bij de 

totstandkoming van Europees beleid en dus ook voor de legitimiteit van deze vorm van bestuur. Het 

zal in de toekomst belangrijker worden dat er sterke besluiten worden genomen, enkel 

compromissen bereiken leidt namelijk tot minder sterk beleid (uit: transcript XVI). Besluitvorming 

onder ESMA zal waarschijnlijk rationeler van aard zijn, vanwege de stemverhoudingen en de 

afnemende vrijblijvendheid voor samenwerking.  

Met de herziening van meerdere richtlijnen wordt regelgeving nog verder geharmoniseerd (uit: 

transcript I). De nieuw opgerichte agentschappen kunnen een congruente aanpak hanteren voor het 

toezicht in Europa (uit: transcript V). De adviezen die de Commissie ontvangt van de toezichthouders, 

zijn bedoeld om een grotere harmonisatie en convergentie van het toezicht in Europa te bereiken. 

ESMA kan daarom gezien worden als een facilitator in de harmonisatie van het toezicht (uit: 

transcript III). Doordat stemprocedures bepalend zijn voor de besluiten die genomen zullen worden 

in ESMA, zou een contrast kunnen ontstaan tussen lidstaten, waarbij tegengestelde belangen botsen. 

Het onderhandelingsproces wordt hierbij sterker, en het aftasten van coalities kan toenemen in het 

effectief nemen van een besluit. Besluitvorming in de toekomst kan door stemprocedures wel 

efficiënter zijn dan voorheen. Gevolg is dat er nog eerder in het traject al nagedacht dient te worden 
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over de mogelijke uitkomsten, wat wellicht ten koste gaat van de samenwerking. De verandering in 

besluitvorming kan ervoor zorgen dat toezichthouders strategischer zullen handelen en eerder in het 

proces al na zullen denken over hun belangen en het goed inzetten van hun standpunt. Deze omslag 

kan ertoe leiden dat de rationele, meer strategische vorm van besluitvorming toe zal nemen, terwijl 

het idee van een platform voor samenwerking en inhoudelijk debat meer op de achtergrond raakt. 

Het streven naar verdergaande harmonisatie in de (toepassing van) Europese wet- en regelgeving en 

de Europeanisering van het toezicht impliceert dat er ook vaker overeenstemming bereikt zal 

moeten worden. Door het vermijden van compromissen die soms leiden tot multi-interpretabele 

teksten, kan een stemprocedure de effectiviteit en legitimiteit van Europees bestuur en beleid 

verhogen.  
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7. Conclusie 

 
Theoretische inzichten over de besluitvorming in de totstandkoming van Europese wet- en 

regelgeving en de empirische beschrijving van de institutionele context leidt hier tot de 

beantwoording van de onderzoeksvraag: 

 

In welke mate is er sprake van rationele besluitvorming of deliberatief supranationalisme bij de 

totstandkoming van Europese wet- en regelgeving voor financiële markten?  

 

Uit deze casestudy blijkt dat er in de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving voor 

financiële markten zowel sprake is van rationele als deliberatieve vormen van besluitvorming. Er 

wordt enerzijds gestreefd naar de beste oplossing voor een beleidsprobleem via overleg, anderzijds 

is er in de beleidsvorming ook sprake van rationele actoren die nationale belangen laten prevaleren 

boven gedeelde normen. De wijze waarop besluiten genomen worden, consensus in het netwerk van 

toezichthouders versus stemverhoudingen in de EU-instellingen, onderstreept ook de handelswijze 

van de actoren in het beleidvormingsproces. Uit dit onderzoek blijkt dat de wijze van besluitvorming 

afhankelijk is van het beleidsterrein of onderwerp, het type netwerk en de (nationale) institutionele 

context. Zonder iets te zeggen over de invloed die het netwerk van toezichthouders heeft op de 

totstandkoming van wet- en regelgeving, blijkt dat het voor de AFM wel degelijk van belang is om 

invloed proberen uit te oefenen op de beleids- en besluitvorming. Dit omdat de wet- en regelgeving 

voor het financieel toezicht voor een enorm groot deel de nationale wetgeving bepaalt, en daarmee 

ook de praktijk van de toezichthouder.  

Dit onderzoek toont aan dat er bij de totstandkoming van Europees beleid voor financiële 

markten sprake is van multilevel governance. Dit wordt vormgegeven via comitologie, waarin 

nationale toezichthouders betrokken worden bij de beleidsvorming. Het beschreven proces en de 

gezamenlijke rol van het ministerie en de toezichthouder geeft al aan dat de nationale institutionele 

context op internationaal niveau ‘versterkt’ wordt – ondanks de onafhankelijkheid van zowel de AFM 

als het Europese netwerk van effectentoezichthouders, wordt er op allerlei fasen in de 

totstandkoming van wet- en regelgeving samengewerkt met zowel het ministerie als de Commissie. 

De inzet van de AFM in de internationale beleidsarena heeft aangetoond dat de toezichthouder 

laveert tussen de verschillende institutionele niveaus van bestuur, zowel nationaal als internationaal. 

Inhoudelijke expertise en politieke sensitiviteit zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden binnen 

de speelruimte van toezichthouders.  

De besluitvorming in Europa en de rol van de nationale toezichthouder bij de totstandkoming 

van Europese wet- en regelgeving wordt gekenmerkt door een gefaseerd proces, waarin op 
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verschillende momenten van besluitvorming diverse actoren betrokken zijn. Dit gefaseerde proces, 

gestructureerd via de zogenaamde Lamfalussyprocedure, kent echter geen duidelijke scheidslijnen 

tussen de verschillende momenten van beïnvloeding en beleidsvorming. De Europese Unie is 

afhankelijk van het bestuur in netwerken, wat implicaties heeft voor de legitimiteit van de input van 

beleid. De besluitvorming in de beleidsvorming in de EU is afhankelijk van samenwerking tussen 

relatief autonome, rationele actoren die tegelijkertijd wederzijds afhankelijk zijn van elkaar.  

Ondanks de beperkte formele bevoegdheden van het netwerk van effectentoezichthouders in 

Europa, kan zij wel degelijk de richting van beleid in een vroeg stadium bepalen. Zo blijkt dat op dit 

terrein het advies van het expertcomité grote invloed heeft op het officiële voorstel van de 

Commissie en het wetgevingsproces. Hierbij moet echter wel de kanttekening geplaatst worden dat 

dit geen algemene regel is: de Commissie is niet verplicht het advies van de toezichthouders over te 

nemen. Het netwerk van effectentoezichthouders blijkt grotendeels een platform te zijn voor 

samenwerking. Deelnemers geven aan dat zij op basis van inhoudelijke expertise streven naar 

overeenstemming. Om een goede inhoudelijke discussie te voeren, is het noodzakelijk kennis te 

hebben van de positie en standpunten van andere nationale autoriteiten. Goed contact met 

internationale toezichthouders is hiervoor van wezenlijk belang. 

Het vrijblijvende karakter van het netwerk waarin besluitvorming consensusgedreven was en er 

vaak een compromis werd bereikt tussen lidstaten, is door de overgang van CESR naar ESMA 

veranderd in een strikter besluitvormingsproces waarbij stemprocedures de doorslag geven bij het 

nemen van besluiten. De verandering in besluitvorming kan als implicatie hebben dat de betrokken 

actoren strategischer zullen handelen, waarbij al eerder in het beleidsvormingsproces nagedacht zal 

worden over nationale belangen en het idee van een platform voor samenwerk en inhoudelijk debat 

vermindert. Desondanks kunnen stemprocedures wel zorgen voor een effectievere besluitvorming 

en een meer legitieme vorm van beleidsvorming.  

 

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de rol en situatie van de Nederlandse toezichthouder in het 

Europese landschap van instellingen en toezichthouders. Afgezien van het feit dat meer inzichten zijn 

verkregen in de situatie van de AFM en Nederland, is dit onderzoek beperkt in haar scope. Nader 

empirisch onderzoek naar de rol van andere nationale effectentoezichthouders kunnen bijdragen 

aan een completer beeld van de casus. In dit onderzoek is niet specifiek ingegaan op de invloed van 

toezichthouders in de beleidsvorming, omdat het begrip ‘invloed’ lastig meetbaar is. Desondanks 

blijft het een interessant onderwerp voor onderzoek, de mate van invloed lijkt namelijk wel van 

essentieel belang te zijn om te kunnen bepalen wat de handelswijze is in de beleidsvorming. Andere 

benaderingen van besluitvorming kunnen toegepast worden op deze casus, om een meer divers 

beeld te krijgen van de wijze van beleidsvorming in Europa. Daarnaast is een aanbeveling voor 



81 
 

vervolgonderzoek op het besluitvormingsproces anders te bestuderen. Omdat de scheidslijn tussen 

communicatief handelen op basis van overleg en de rationele handelingen die leiden tot een logische 

beslissing in het voordeel van de actor niet in alle gevallen zwart-wit is, kan een andere benadering 

nuance aanbrengen. Uit dit onderzoek blijkt dat het namelijk lastig vast te stellen is wanneer er 

sprake is van een onderhandeling of een inhoudelijk overleg of discussie. Om harde conclusies te 

kunnen trekken over de effectiviteit en legitimiteit van comitologieprocedure als vorm van bestuur, is 

nader onderzoek geboden naar de implementatie van wet- en regelgeving in de lidstaten. Middels 

een impact assessment kan dan ook gekeken worden naar de effectiviteit en impact van de 

beleidsvoorbereidingen in de toezichtpraktijken. Uit dit onderzoek blijkt dat de institutionele context 

gevolgen kan hebben voor de wijze van besluitvorming. De wijziging in besluitvormingsprocedures in 

het netwerk van effectentoezichthouders kan dus ook een goede aanleiding zijn om in de toekomst 

een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de gevolgen hiervan.  
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Bijlage I  Overzicht respondenten 

 

Respondenten zijn op willekeurige volgorde hieronder weergegeven.  

Functie Organisatie 

Senior medewerker 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale zaken 

Autoriteit Financiële Markten  
 

Manager 
Team Public & International Affairs 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Hoofd  
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Senior medewerker 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Senior medewerker 
Afdeling Strategie, beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Hoofd 
Afdeling Toezicht Effectenmarkten en Financiële 
Infrastructuur 

Autoriteit Financiële Markten 
 

Senior medewerker 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 

Voorzitter Autoriteit Financiële Markten 
Senior medewerker 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 

Manager 
Afdeling Toezicht Emissies & Openbare Biedingen 

Autoriteit Financiële Markten 

Senior medewerker  
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 
en Afdeling Toezicht Effectenmarkten en 
Financiële infrastructuur 

Autoriteit Financiële Markten 

Manager 
Afdeling Toezicht Effectenmarkten en Financiële 
Infrastructuur 

Autoriteit Financiële Markten 

Manager 
Team Kapitaalmarkten 
Afdeling Strategie, Beleid & Internationale Zaken 

Autoriteit Financiële Markten 

Beleidsadviseur Financiële Markten Ministerie van Financiën 
Secretaris-Generaal  European Securities and Markets Authority 

(voormalig Committee of European Securities 
Markets Regulators) 

Director Markets and Intermediaries 
 

European Securities and Markets Authority 
(voormalig Committee of European Securities 
Markets Regulators) 
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Bijlage II Topiclijst interviews 

 

Doel van het onderzoek in de praktijk is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop nationale 
toezichthouders functioneren in internationale netwerken. De effectenmarkt is gekozen als context 
voor het onderzoek. Dit vanwege de hervormingen in het bestuur van de EU, in het bijzonder het 
toezicht op financiële markten na de crisis.  

 
Topiclijst interviews 
 

1. Beleving internationale werkzaamheden als toezichthouder 
2. Rol AFM in beleidsnetwerken (zowel nationaal als internationaal) 
3. Wijze waarop AFM internationaal opereert / functioneert in beleidsnetwerken 
4. Besluitvorming in Europese beleidsnetwerken 

 

 Tijdsbesteding taken onder CESR / ESMA 
o Inhoudelijk / beleidsmatig  

- Frequentie overleg 
- Samenwerking medewerkers andere afdelingen AFM voor taken CESR / ESMA  

 

 Rol AFM in beleidsnetwerken 
- Contact / samenwerking nationaal 

o Ministeries 
o Andere toezichthouders  
o Marktpartijen 

 
- Contact / samenwerking internationaal 

o Nationale toezichthouders 
o Experts 
o Commissie  
o Parlement 
o Raad 

 

 Internationale taken 
- In hoeverre zijn belangen van AFM in overeenstemming met die van Nederland en 

Ministerie van Financiën  mate van consensus in advies namens NL naar buiten 
brengen 

- Politiek-ambtelijk spel / lobbyen? 
- Inhoudelijk grote verschillen in standpunten of belangen nat. lidstaten? 

o Zo ja, sterke verdediging eigen belangen? 
- Goed overleg tussen experts / goede samenwerking / streven naar consensus? 
- Verschil in expertise tussen experts (onder CESR / ESMA)? 

 

 Overgang CESR / ESMA 
- Wijze van consultatie 
- Wat is de impact: is er (al) een verschil merkbaar 

o in hoeveelheid werkzaamheden  
o bevoegdheden 
o verplichtingen  
o contact  
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 Proces MiFID Review 
- Wanneer gestart / eerste activiteiten verricht voor Review MiFID 
- Wie initieert (Commissie, CESR, andere experts)  
- Welke functie heeft de AFM / welke taken 

o Input AFM: consultatierondes / hearings/ stuurgroepen / expertcomités / 
END’ers: actief / passief? 

- Hoe verloopt proces globaal?  
o Intern in organisatie 
o Buiten organisatie: nationaal 
o Buiten organisatie: internationaal 

- Hoe verloopt contact (formeel/informeel) 
o Buiten organisatie: nationaal 
o Buiten organisatie: internationaal 

 

 

 How do national authorities interact with each other on European level? 

 Transformation of governance in securities regulation: from CESR to a more pan-European 
securities markets regulator? 

 European financial supervisors: from network to agency?  
 Greater power in determination of rules and restriction for market marticipants? 

 Lack of powers for making binding standards, missing in networkgovernance: key weaknesses? 

 Are the new European authorities, when you look at organizational structure and powers, 
centralized in making decisions? Other than before when there were only loosely bonded 
networks? 

 Are the powers for supervision still centralized at national level? 

 Structures of internal governance ESMA – can they guarantee the independence of ESMA (if 
ESMA is still a network of competent national authorities)? 

 Still large difference between regulators in Europe. How do you think that ESMA will bring more 
convergence between these different practices of national authorities? 

 How is ESMA going to act if it is competent to intervene in national practices – transfer in power 
to European level? What’s the response of the national authorities? 

 Influence ESMA – Commission - technical advice? 

 Contact with other EU decision making bodies? If yes, then when, how etc. 
 Differences in ways of consultation stakeholders? 

 What’s the influence of national authorities on decision-making? 

 What impact does the changed decision-making procedure have on the quality of decision 
making? Is voting a benefit or a disadvantage, compared to consensus driven-decision making? 

 

 


