
‘I save the day’  

Het is niet de eerste financiële crisis. Veel landen zijn voorgegaan: Mexico in 1994, Thailand 

en Indonesië in 1997, Rusland in 1998 en Argentinië in 2001. Het was niet voor niets dat de 

onvrede over globalisering Nobelprijswinnaar Joe Stiglitz gericht was op financiële openheid 

en daarmee gepaard gaande instabiliteit. De kritiek van Stiglitz werd afgedaan als woorden 

van een briljant wetenschapper, die– theoretisch als hij was– beter ver van de beleidspraktijk 

kon blijven. Bovendien, de financiële chaos en de reële armoede waren in landen ver van ons 

bed en met regimes die evenmin stabiel waren. De Washington consensus kon in stand 

blijven. Het legde de schuld bij die landen zelf. Door lagere belastingen, minder regels, meer 

ruimte voor privaat initiatief en een terugtredende overheid konden de problemen voorkomen 

dan wel aangepakt worden. 

 

Maar, de consensus is met de kredietcrisis definitief doorbroken, zelfs in Washington. Het is 

duidelijk geworden dat het huidige financiële systeem instabiliteit in de hand werkt. De 

gevolgen zijn niet te voor- en overzien. De Nederlandse overheid heeft met geleend geld een 

Fortis in stukken gesplitst. Het is daarbij niet uitgejouwd als een sprinkhaan maar Kamerbreed 

geprezen. Terecht, het onoverzienbare risico van een financiële catastrofe is afgewend; het is 

ingeruild voor een beperkter, overzienbaar risico voor de belastingbetaler.  

 

In het huidige financiële systeem zijn contracten belangrijker geworden dan contacten. Lokale 

financiering is nog steeds gegrondvest op een relatie, uniek en langdurig, tussen de financier 

en een bedrijf, waardoor het mogelijk is om met bijzondere wensen en omstandigheden van 

het bedrijf rekening te houden. Internationale financiering is juist mogelijk door 

gestandaardiseerde en verhandelbare contracten. Tegenover het voordeel dat risico’s te 

verhandelen zijn staat het nadeel dat informatie en verantwoordelijkheid verwaterd zijn.    

 

Instabiliteit van het financiële systeem is niet alleen ongewenst maar ook onnodig. Onder 

Bretton Woods is het financieel systeem stabiel geweest. Het is niet voor niets dat Gordon 

Brown heeft opgeroepen tot een nieuw Bretton Woods. Het is nu het moment om daarover te 

denken. Alle mooie economische retoriek over het dak repareren als de zon schijnt ten spijt, 

gebeurt elke reorganisatie ten tijde van een dieptepunt. En dat dieptepunt is nu. Bovendien, 

zelfs de Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk, waar de ideologische blokkades en de 

financiële centra het grootst zijn, lijken tot het inzicht te komen dat een nieuwe ordening 

nodig is. 

 

In een nieuwe financiële orde moeten vijf principes leidend zijn. Ze zijn makkelijk te 

onthouden doordat ze tezamen 'I save' vormen, met in gedachte de hit uit de jaren tachtig 'I 

save the day, I save tomorrow'. Het gaat niet alleen om het bestijden van de crisis vandaag, 

maar ook de lessen uit de crisis voor morgen. Concrete maatregelen kunnen invulling aan 

deze principes geven.  

 

1. Internationaal 

De kredietcrisis laat zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. De crisis is begonnen op 

de huizenmarkt in de Verenigde Staten maar is de Atlantische oceaan overgestoken en raakt 

inmiddels de kredietverlening aan banken en bedrijven. Het gebrekkige toezicht daar geeft 

problemen hier. Niet alleen het Amerikaanse toezicht leidt bij ons tot problemen maar ook en 

zelfs het IJslandse toezicht.  

 

U kunt veel lezen over de opkomst van China en India, maar de handel met en investeringen 

in deze landen hebben nooit tot grote problemen geleid. Maar de financiële globalisering is 



ver gevorderd. Zelfs bij een Europees toezichtsregime blijven we kwetsbaar voor wat er 

buiten de Europese Unie gebeurt, vanwege de grote verwevenheid van landen en hun 

financiële markten en ondernemingen. Goed toezicht op de financiële markten is dus een 

publiek goed dat op een zo hoog mogelijk niveau uitgevoerd moet worden. Uiteindelijk ligt er 

een belangrijke rol voor het Internationaal Monetair Fonds. De rol van Europa ligt er in daar 

het voortouw voor te nemen. Afgelopen weekend liet zien dat een kopgroep die het voortouw 

neemt bij reddingsmaatregelen, door de rest gevolgd wordt. Het is dan niet wenselijk om 

achter te blijven. De kwaliteit van het toezicht zal als katalysator kunnen werken voor 

positieve concurrentie tussen landen: het wordt een keurmerk. Zonder zo’n keurmerk tellen 

financiële instellingen niet mee. 

 

2. Snel 

Goed toezicht staat gelijk aan de mogelijkheid razendsnel, binnen een weekeinde te kunnen 

ingrijpen. De mogelijkheden om geld van een bank te halen zijn groter dan vroeger. Voorheen 

moest je in de rij staan bij het loket, tegenwoordig heb je met een paar muisklikken je gehele 

spaarsaldo naar een andere bank verhuisd. Een bank kan daardoor in korte tijd de positie zien 

veranderen en aan het wankelen gebracht worden. Snel ingrijpen kan nu niet, omdat er veel 

nationale overheden en toezichthouders betrokken zijn. Terwijl veel financiële instellingen 

grensoverschrijdend zijn en zowel bankieren als verzekeren, is het toezicht op banken en 

verzekeraars nationaal en vaak ook sectoraal geregeld. De tachtig verschillende 

toezichthouders in Europa werken goed samen, maar in een crisissituatie kunnen ze nooit snel 

beslissingen nemen. Voor de grootste en daarom belangrijkste Europese banken en 

verzekeraars is het onvermijdelijk dat er Europees toezicht komt. Dat levert tegelijkertijd het 

voordeel op dat landen geen haasje over meer spelen, bijvoorbeeld in een race to the top zoals 

dat bij de garantie van spaartegoeden te zien was. 

 

3. Autonoom  

Centrale banken zien zich op het moment voor een dilemma gesteld: een ruim aanbod van 

geld is nodig om de financiële markten te laten functioneren, maar kan tegelijkertijd 

financiële instellingen redden die onverantwoorde risico’s hebben genomen. Sterker nog, het 

ruime aanbod van geld wordt vaak gezien als drijvende kracht achter steeds riskante 

producten. Door het goedkope geld was de rente laag. Om het rendement op te schroeven is 

meer en meer risico genomen. Risico is voor rendement aangezien. De focus van vooral het 

Amerikaanse stelsel van centrale banken op groei heeft geld heel lang veel te goedkoop 

gemaakt, zo luidt ook de kritiek van de Bank voor Internationale Betalingen.  

 

Een krapper aanbod van geld en een hogere rente zou aan de groei van riskante producten en 

de prijsstijgingen op de huizenmarkt een eind hebben gemaakt. De Federal Reserve onder 

leiding van Greenspan heeft niet gedurfd om deze tijdelijk pijnlijke maatregel te nemen. Dit 

zou tegen het zere been van Washington en Wallstreet zijn geweest. De autonomie van een 

centrale bank met een duidelijke opdracht is dan ook essentieel voor stabiliteit. In Europa is 

dat gelukkig veel beter geregeld, maar ook daar klinkt regelmatig de klank van bepaalde 

politici om de ECB minder vrij te laten in het rentebeleid.  

 

4. Veilig 

Een bank hoort een veilige plek te zijn voor spaargeld. Bankiers moeten zich 

verantwoordelijk voelen voor het spaargeld van mensen. Daar hoort bij dat banken die 

verantwoordelijkheid ook op zich nemen in plaats van volledige risico’s te verhandelen.  

 



Het doorverkopen van risico’s leidt er toe dat de verkoper niet meer geïnteresseerd is in 

zorgvuldige risico-analyse. Een bank die een hypotheekportefeuille in zijn geheel 

doorverkoopt, zal geen zorgvuldige afweging maken of de huizenkoper wel genoeg geld 

verdient en of het huis wel genoeg waard is. Vergelijk dit met een huurder die bij een 

huurachterstand snel een betalingsherinnering van de woningcorporatie op de mat vindt. Die 

verantwoordelijkheid zullen banken alleen nemen als ze hem financieel voelen. 

Verantwoordelijkheid mag dus niet in zijn geheel worden doorverkocht. Dus contact en geen 

contract. De Europese Commissie heeft al voorgesteld dat banken minimaal 5 procent van het 

risico van doorverkochte producten zelf moeten behouden. Of dit genoeg is, is de vraag, maar 

het is in ieder geval een begin.  

 

Een andere manier om banken veiliger te maken is de riskante beloningsstructuren uit te 

bannen. De asymmetrie leidt tot het nemen van overmatige risico’s. Immers, als het goed 

gaat, is de bonus voor de bankier. Maar als het verkeerd gaat, is de schade voor de 

samenleving. Kijk naar Fred ‘the shred’ Goodwin en Maurice Lippens, die hun baan kwijt 

zijn maar nu wel met miljoenen thuis op de bank zitten.  

Rendement is vaak niet anders dan risico, een verborgen risico, een kleine kans op een grote 

missers. De aantrekkingskracht is zó groot, dat handelaren ook interne regels overtreden, 

zoals Kerviel bij Société Generale liet zien en vorige week nog bij Caisse d’Epargne het geval 

was. En banken zitten in een prisoners dilemma, want als ze iets aan de beloningsstructuren 

doen vertrekt de handelaar naar de concurrent. Om dit dilemma op te lossen, moet DNB als 

onderdeel van haar prudentieel toezicht ook beoordelen of de beloningsstructuren geen 

prikkels bevatten die de stabiliteit van het financiële systeem aantasten. 

 

Tot slot hoort bij veilig dat banken voldoende kapitaalbuffers aanhouden. Risico’s die een 

bank heeft, horen gewoon op de balans te staan en niet via allerlei ingewikkelde 

securitisatieprocessen van de balans gehaald te worden. Wat dat betreft moeten we goed 

nadenken over de regels van Basel II, want daarbij wordt sterk geleund op de eigen 

risicomangementsystemen van de banken. En die hebben niet goed gewerkt.  

 

5. Eenvoudig 

Een bankier moet snappen wat hij doet en de risico’s kunnen inschatten. Dit klinkt 

verbluffend eenvoudig, maar het is veelzeggend dat oud-ING topman Cees Maas het nodig 

vond dit zo expliciet te noemen als één van de oplossingen van de crisis. Het is onvoorstelbaar 

dat bankiers jarenlang in producten hebben gehandeld die ze zelf niet begrepen. Maar dat 

geldt ook voor toezichthouders: als een product dermate ingewikkeld is dat de toezichthouder 

het niet kan begrijpen, dan moet de conclusie zijn dat de gevolgen niet te overzien zijn en dat 

het product er maar niet moet komen. Anders komen risico’s terecht bij partijen die geen 

invloed op die risico’s kunnen uitoefenen of die de risico’s niet voldoende begrijpen. De 

maatschappelijke waarde van financiële innovaties zijn daarom in twijfel te trekken. Het is 

zacht gezegd onduidelijk wie van de complexe producten, behalve de aanbieder, geprofiteerd 

heeft. 

 

Met de doorvoering van deze vijf principes kan een financiële ordening ontstaan die burgers 

en bedrijven helpt periodes te overbruggen en risico’s te delen zonder dat eens in de zo veel 

tijd het vertrouwen in de ordening aan het wankelen gaat. I save (tomorrow) betekent een 

nieuwe ordening van de financiële wereld. Daarin staat niet de hebzucht, deregulering en 

kleine overheid centraal, maar veilig sparen, goed internationaal toezicht en 

verantwoordelijke bankiers.’ 

 



Paul Tang en Ieke van den Burg  

 

 


